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Problematyka normalizacji

2

Wprowadzenie                     
do problematyki normalizacji

3

NORMA w ogólnym 
rozumieniu jest to reguła 
powszechnie przyjęta

Źródło: J. Zymonik

Pojęcie normy
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KLASYFIKACJA NORM  
(w zależności od 
przynależności do 

określonych dziedzin 
ludzkiego myślenia i 

działania)

Normy
logiczne

Normy
prawne

NORMY
TECHNICZNE

Normy
postępowania

Normy
etyczno-
moralne

Normy inne
np. estetyczne

Klasyfikacja norm

Źródło: J. Zymonik
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Normalizacja (związana z jakością) a normowanie (związane z ilością)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMY TECHNICZNE 

NORMY OKREŚLAJĄCE 
WŁAŚCIWOŚCI 
JAKOŚCIOWE 

NORMY OKREŚLAJĄCE  
NAKŁADY PRACY 

 

NORMOWANIE 
 

NORMALIZACJA 

NORMY 
TERMINO-
LOGICZNE 

NORMY 
BADAŃ 

NORMY 
WYROBU 

NORMY 
PRACY 

NORMY 
MATERIA-
ŁOWE 

NORMY 
INNE 

NORMY 
SYSTEMU 
ZARZĄDZ 

Źródło: J. Zymonik
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Przykład 1

Zbuduj Arkę z drzewa 

akacjowego, jej długość – dwa 

i pół łokcia, szerokość półtora  

i wysokość półtora łokcia.

(Ks. Wyjścia 25, 10).

Źródło: J. Zymonik
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Przykład 2

Działania normalizacyjne podjęte                
przez pierwszego cesarza Chin  Qin Shi
Huangdi w latach 221 - 210 p.n.e.:

• ujednolicenie pisma według wzoru państwa 
Qin

• ujednolicenie systemu miar i wag
• wprowadzenie jednolitej waluty
• ujednolicenie rozstawu kół w wozach
• określenie długości wozów
• określenie ilości smaru potrzebnego               
do smarowania osi kół

Źródło: J. Zymonik
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Przykład 3

Król Anglii Edward I w 1300 r. 
ustalił normy dotyczące wagi, 
długości i szerokości, a także 
jakości sukna sprzedawanego     
w belach.

Źródło: J. Zymonik
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Przykład 4

• materiały budowlane (cegły, dachówki)

• „łyżki katowskie”

• kule armatnie, muszkietowe

• wytwory rzemiosła (standardy cechowe)

Źródło: J. Zymonik
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Etapy rozwoju współczesnej normalizacji

ETAPY 

IV 

III 

II 

I 

I połowa 
XIX wieku 

II połowa 
XIX wieku 

I połowa 
XX wieku 

II połowa 
XX wieku 

normalizacja 
międzynarodowa 

normalizacja 
państwowa 

normalizacja 
branżowa 

normalizacja 
zakładowa 

CZAS 
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Normalizacja
(definicja)

Jest to działalność mająca na celu uzyskanie optymalnego, 
w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania          
w określonej dziedzinie, poprzez ustalenie postanowień
przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, dotyczących problemów istniejących            
lub możliwych do wystąpienia.

• Działalność ta polega w szczególności                              
na   opracowywaniu, publikowaniu i stosowaniu norm.

•Ważnymi korzyściami wynikającymi z normalizacji są: 
poprawa przydatności wyrobów, procesów i usług               
do celów, którym mają one służyć, zapobieganie barier        
w handlu oraz ułatwienie współpracy technicznej.

Źródło: J. Zymonik
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Norma

Jest to dokument:
– z którym zgodność nie jest obowiązkowa,
– który jest powszechnie dostępny,
– który jest zatwierdzony i wydany                              
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną,

– który ustala zasady, wytyczne lub charakterystyki 
odnoszące się do różnych rodzajów działalności   
lub ich wyników,

– który przeznaczony jest do powszechnego               
i wielokrotnego stosowania,

– który opracowywany jest na zasadzie konsensu,
– który kodyfikuje „najlepszą praktykę” i „poziom 
techniki”.

Źródło: J. Zymonik
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Cechy normy

• dobrowolność stosowania

• powszechna dostępność

• zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości 
powszechnego uczestniczenia w procesie 
opracowywania normy

• konsens osiągnięty w procesie opracowywania normy

• gwarancja niesprzeczności z obowiązującymi 
przepisami

• akceptacja przez uznaną jednostkę normalizacyjną

• brak ingerencji ze strony organów władzy w treść normy

Źródło: J. Zymonik
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Normy a przepisy
(koncepcja dobrowolnej normalizacji)

Regulują przede wszystkim 
aspekty dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia, 
ochrony środowiska

Dotyczą aspektów funkcjonal-
ności, kompatybilności, bezpie-
czeństwa i innych aspektów 
jakości (samoregulacja rynku)

Stosowanie jest obowiązkoweStosowanie jest dobrowolne

Przyjmowane przez organy 
władzy

Opracowywane przez 
zainteresowane strony 
(w strukturach jednostki 
normalizacyjnej)

PRZEPISY 
TECHNICZNE

NORMY

Źródło: J. Zymonik
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Dwa sposoby powoływania się na normy w 
przepisach prawnych

1. Powołanie w sposób wyłączny, z którego 
wynika, że jedynym sposobem spełnienia 
wymagań przepisu jest zgodność z normami na 
które się powołano.

2. Powołanie wskazujące, z którego wynika, że 
jednym z możliwych sposobów spełnienia 
wymagań przepisu prawnego jest osiągnięcie 
zgodności z normami na które się powołano 
(np. koncepcja norm zharmonizowanych z 

Dyrektywami Nowego Podejścia)

Źródło: J. Zymonik
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Wykaz Dyrektyw Nowego Podejścia, w których przewidziano oznakowanie CE

Nazwa dyrektywy 
Numer dyrektywy 

(numery dyrektyw 

zmieniających) 

Data 

wprowadzenia 

Data 

obowiązy-

wania 

Sprzęt elektryczny niskiego 

napięcia (LVD) 

73/23/EEC 

93/68/EEC 

19.08.1974 

01.01.1995 

 

1.01.1997 

Proste zbiorniki ciśnieniowe 

(SPV) 

87/404/EEC 

90/488/EEC 

93/68/EEC 

01.07.1990 

01.07.1991 

01.01.1995 

1.07.1992 

 

01.01.1997 

Zabawki 88/378/EEC 

93/68/EEC 

01.01.1990 

01.01.1995 

 

01.01.1997 

Wyroby budowlane 89/106/EEC 

93/68/EEC 

27.06.1991 

01.01.1995 

 

01.01.1997 

Kompatybilność 

elektromagnetyczna (EMCD) 

89/336/EEC 

92/31/EEC 

93/68/EEC 

01.01.1992 

28.10.1992 

01.01.1995 

31.12.1995 

 

01.01.1997 

Maszyny – tekst jednolity (MD) 98/37/EC 

98/79/EC 

01.01.1995 

07.06.2000 

01.01.1997 

 

Źródło: J. Zymonik
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Sprzęt ochrony indywidualnej 

(PPE) 

89/686/EEC 

93/68/EEC 

93/95/EEC 

96/58/EC 

01.07.1992 

01.01.1995 

29.01.1994 

01.01.1997 

30.06.1995 

01.01.1997 

Wagi nieautomatyczne  90/384/EEC 

93/68/EEC 

01.01.1993 

01.01.1995 

31.12.2002 

01.01.1997 

 

Aktywne implanty medyczne 

90/385/EEC 

93/42/EEC 

93/68/EEC 

1.01.1993 

01.01.1995 

01.01.1995 

31.12.1994 

14.06.1998 

01.01.1997 

Urządzenia spalające paliwa 

gazowe 

90/396/EEC 

93/68/EEC 

01.01.1992 

01.01.1995 

31.12.1995 

01.01.1997 

Sprawność wodnych kotłów 

grzewczych (GP) 

92/42/EEC 

93/68/EEC 

01.01.1994 

01.01.1995 

31.12.1997 

01.01.1997 

Materiały wybuchowe do użytku 

cywilnego 
93/15/EEC 01.01.1995 31.12.2002 

Urządzenia medyczne 93/42/EEC 

98/79/EC 

01.01.1995 

07.06.2000 

14.06.1998 

30.06.2001 
 

Źródło: J. Zymonik

Wykaz Dyrektyw Nowego Podejścia, w których przewidziano oznakowanie CE; cd.
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Urządzenia pracujące w atmo-

sferze zagrożonej wybuchem 
94/9/EC 01.03.1996 30.06.2003 

Łodzie rekreacyjne 94/25/EC 16.06.1996 16.06.1998 

Dźwigi (lifts) 95/16/EC 01.01.1997 30.06.1999 

Urządzenia chłodnicze 96/57/EC 03.09.1999  

Urządzenia ciśnieniowe (PED) 97/23/EC 29.11.1999 29.05.2002 

Wyposażenie terminali teleko-

munikacyjnych – tekst jednolity 
98/13/EC 01.01.1995  

Urządzenia medyczne do 

diagnostyki in vitro 

98/79/EC 07.06.2000 07.12.2003 

07.12.2005 

Wyposażenie terminali radio-

wych i telekomunikacyjnych 

99/5/EC 08.04.2000 07.04.2000 

07.04.2001 

Urzadzenia linotorowe do 

transportu osób 
2000/9/EC 03.05.2000 03.05.2004 

Emisja hałasu w środowisku 

przez urządzenia przeznaczone 

do użytkowania poza 

pomieszczeniami 

 

2000/14/EC 

 

03.01.2002 

 

03.01.2006 

 
Źródło: J. Zymonik

Wykaz Dyrektyw Nowego Podejścia, w których przewidziano oznakowanie CE; cd.
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Wykaz dyrektyw opartych na zasadach nowego podejścia               
lub globalnego podejścia, w których nie przewidziano               

oznakowania CE 
 

 

Nazwa dyrektywy Numer 

dyrektywy 

Data 

wprowadzenia 

Data 

obowiązywania 

Opakowania i opakowania 

zużyte 
94/62/EC 30.06.1996 31.12.1999 

Systemy kolei wielkich 

prędkości 
96/48/EC 08.04.1999  

Wyposażenie statków morskich 96/98/EC 

98/85/EC 

01.01.1999  

Transportowe urządzenia 

ciśnieniowe (TPED) 

1999/36/EC 

2001/2/EC 

01.06.1999 

17.01.2001 

01.07.03 

01.07.2001 
 

Źródło: J. Zymonik
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Dwie możliwości powołania normy 
(w przepisach prawnych, dokumentacji technicznej)

1. Powołanie datowane oznacza identyfikowanie 
jej numerem referencyjnym, obejmującym 
wskazanie roku lub daty publikacji. W świetle 
tego powołania późniejsza nowelizacja normy 
powołanej oraz zmiany do tej normy nie mają
zastosowania (np. ISO 9001:1994).

2. Powołanie niedatowane oznacza 
identyfikowanie jej numerem, bez wskazania 
roku lub daty publikacji; ma wówczas 
zastosowanie ostatnie wydanie (łącznie ze 
zmianami) powołanej normy (np. ISO 9001);     
w tym przypadku chodzi o normę ISO 
9001:2000.

Źródło: J. Zymonik
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Korzyści z normalizacji

• poprawa przydatności wyrobów, procesów        
i usług do celów, którym mają one służyć

• ułatwienie współpracy technicznej
• ograniczenie zbędnej różnorodności wyrobów   
i procedur w życiu człowieka

• kompatybilność i zamienność
• bezpieczeństwo, zdrowie i ochrona życia           
i środowiska

• ograniczenie stopnia niepewności na rynku
• ochrona interesów konsumentów                       
i społeczeństwa

• zapobieganie powstawaniu barier w handlu
• ułatwienie porozumiewania się

Źródło: J. Zymonik
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Typy norm

1. Norma podstawowa
2. Norma terminologiczna
3. Norma badań
4. Norma wyrobu
5. Norma procesu
6. Norma usługi
7. Norma interfejsu
8. Norma danych (do dostarczenia)

Źródło: J. Zymonik
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Przestrzeń normalizacyjna 
(zbiór wszystkich zagadnień normalizacyjnych)

PRZEDM IO T  NORM AL IZAC J I 

 

 

 

 

 

SZCZEBEL  NORM AL IZAC J I 

D Z IEDZ IN A  NORM AL IZAC J I 

•  Ogó ln ośw ia tow y (m ięd zyna rodow y); 
•  Reg iona ln y; 
•  K ra jow y; 
•  Adm in is trac y jno  - te ry to ria ln y ; 
•  Zak ładow y. 

•  Term ino log ia ;  
•  Sym bo le ,  
•  Zasad y  p ro jek tow an ia ; 
•  W łaśc iw ośc i jakośc iow e w yrobów , 
•  W ym agan ia  odnośn ie  p akow an ia , 
p rzechow yw an ia  i transpo rtu ; 

•  M etod y  badań ; 
•  Zasad y  in s ta low an ia ; 
•  Sys tem y za rząd zan ia . 

•  Górn ic tw o ; 
•  Chem ia ; 
•  M echan ika ; 
•  Ko le jn ic tw o ; 
•  E lektro techn ika  i 
ene rge tyka ; 

•  Ro ln ic tw o ; 
•  W ojskow ość; 
•  itd . 

Źródło: J. Zymonik
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A Aprowizacja, gospodarka    
żywnościowa

B Budownictwo, materiały      
budowlane

C Chemia, przemysł chemiczny
D Drewno, przemysł drzewny
E Elektrotechnika, energetyka
F Finanse, handel, 

administracja (zarządzanie i 
organizacja pracy)

G Górnictwo
H Hutnictwo
I Informatyka
J Technika jądrowa
K Kolejnictwo
L Lotnictwo, przemysł lotniczy

W polskim systemie normalizacyjnym wyróżnia się następujące 
dziedziny normalizacji i ich symbole

M Mechanika, przemysł
maszynowy

N Nauka, oświata, kultura, 
dokumentacja, poligrafia

O Opakowania, obuwie
P Papiernictwo, włókiennictwo, 

poligrafia, garbarstwo
R Rolnictwo, leśnictwo
S Samochody, przemysł

samochodowy
T Telekomunikacja, elektronika, 

usługi pocztowe
V Obronność, wojskowość
W Komunikacja wodna, żegluga, 

przemysł stoczniowy
Z Ochrona zdrowia i środowiska

Źródło: J. Zymonik
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Poziomy działalności normalizacyjnej

BSI, DIN, AFNOR, AENOR, PKN, itd..
NORMALIZACJA 

KRAJOWA

ETSI
Europejski Instytut 

Norm 
Telekomunikacyjnych

CENELEC
Europejski Komitet 
Normalizacyjny 
Elektrotechniki

CEN
Europejski Komitet 
Normalizacyjny

NORMALIZACJA 
REGIONALNA

ITU
Międzynarodowa Unia 
Telekomunikacyjna

(organizacja 

normalizująca)

IEC
Międzynarodowa 

Komisja 
Elektrotechniczna 
(założona w 1906 r.)

ISO
Międzynarodowa 
Organizacja 

Normalizacyjna

(założona w 1947 r.)

NORMALIZACJA 
MIĘDZYNARODOWA

Źródło: J. Zymonik
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Historia

Pierwszy w świecie komitet normalizacyjny 
powołano w Anglii w 1901 r. –
Commitee of Standards, który w 1928 r. 
przekształcono w British Standards Institution
(BSI).

W Niemczech w 1917 r. utworzono Niemiecki 
Komitet Normalizacyjny (DNA).

Pierwsze normy brytyjskie (BS) jak i niemieckie 
(DIN) miały duże znaczenie dla rozwoju 
europejskiej normalizacji i produkcji przemysłowej.

Źródło: J. Zymonik
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Normalizacja 
międzynarodowa

28

W 1926 r. utworzono w Szwajcarii 
Międzynarodową Federację Stowarzyszeń
Normalizacyjnych (ISA), w której skład wchodziło 
20 instytucji krajowych.

W 1947 ISA została przekształcona                       
w Międzynarodową Organizację Normalizacyjną
(Internationale Organization for Standardization
– ISO). Jest to światowa federacja krajowych 
organizacji normalizacyjnych. Jej członkami są
przedstawiciele państw (krajowych komitetów 
normalizacyjnych), które wyraziły zgodę
na przestrzeganie statutu i zasad proceduralnych 
Organizacji.

Źródło: J. Zymonik

Utworzenie organizacji ISO

29

Ogólne informacje o ISO

Członkowie ISO - 99 organizacji (krajowych 
jednostek normalizacyjnych)

Dotychczas ISO opublikowało ponad 15.000
norm

Siedzibą ISO jest Genewa, ISO podlega 
prawu szwajcarskiemu.

Języki oficjalne obowiązujące w ISO: 
angielski, francuski, rosyjski.

Źródło: J. Z. Zymonik
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Pierwsze Komitety Techniczne,                
które utworzono w 1947 r. to:

� TC 1 (gwinty),

� TC 2 (części złączne – śruby),

� TC 3 (tolerancje i pasowania),

� TC 4 (łożyska toczne).

Ogólne informacje o ISO cd.

Źródło: J. Z. Zymonik
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Normalizacja europejska

32

Zasady normalizacji europejskiej

� przejrzystość

� otwartość

� konsens

� spójność

� apolityczność

� międzynarodowość

Źródło: J. Z. Zymonik
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Cele normalizacji europejskiej

• eliminacja barier technicznych w handlu europejskim 

• zapewnienie konkurencyjności gospodarce 
europejskiej, zarówno w obrębie rynku wewnętrznego 
jak i poza jego granicami

• ułatwienie współpracy między europejskimi 
instytucjami naukowo – badawczymi w zakresie 
kreowania i wdrażania innowacji produktowych            
i procesowych

• stworzenie jednolitego i nowoczesnego systemu 
szczegółowych wymagań technicznych 
zharmonizowanych z europejskimi przepisami 
prawnymi w zakresie bezpieczeństwa wyrobów

Źródło: J. Zymonik
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Europejskie organizacje normalizacyjne

CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny:
wielosektorowa organizacja normalizacyjna działająca                  
we wszystkich dziedzinach oprócz elektrotechniki i telekomunikacji;

CENELEC- Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki:
organizacja odpowiedzialna za normalizację w dziedzinie 
elektrotechniki;

CEN i CENELEC mają siedzibę w Brukseli, wspólne przepisy 
dotyczące prac normalizacyjnych i prowadzą wspólną politykę
(np. w dziedzinie przyjęcia nowych członków i rozpowszechniania 
norm europejskich).

ETSI - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
utworzony w 1988 r. w odpowiedzi na Zieloną Księgę Wspólnoty 
Europejskiej dotyczącą rozwoju telekomunikacji w Europie; siedzibę
ma w Paryżu; członkami ETSI są operatorzy sieci, producenci, 
dostawcy usług, użytkownicy, instytuty naukowe, organy 
administracji krajowej itp. instytucje i organizacje związane              
z telekomunikacją z krajów obszaru CEPTA - Europejskiej 
Konferencji Poczty i Telekomunikacji.

Źródło: J. Zymonik
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Dwa wymiary harmonizacji norm w UE

Normy 
Europejskie EN…

Mandatowe Normy 
Europejskie EN…
zharmonizowane z 

przepisami prawnymi Unii 
Europejskiej (dyrektywami 
technicznymi nowego 

podejścia)

DIN

BS

NEN

NF

PN

HARMONIZACJA 

NORM

KRAJOWYCH

Z NORMAMI

EUROPEJSKIMI

Źródło: J. Zymonik
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Powiązania normalizacji europejskiej     
i międzynarodowej

• CEN – ISO: Porozumienie wiedeńskie, 1991r.
• CENELEC – IEC: Porozumienie drezdeńskie, 
1996 r.

Treść porozumień:
– wymiana informacji;
– współpraca przy opracowywaniu norm;
– przyjęcie istniejących norm 
międzynarodowych;

– współpraca przez transfer pracy i równoległe 
zatwierdzanie norm.

Źródło: J. Zymonik
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Normalizacja polska

38

Historia normalizacji polskiej

• król Kazimierz Wielki (1333-70) ustanawia jednostkę miary soli (żupy 
solne);

• w 1923 r. przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu powstaje Komitet 
Techniczny;

• w 1924 r. komitet Techniczny przekształcono w Polski Komitet 
Normalizacyjny (PKN);

• w czasie II wojny światowej PKN działa w konspiracji;

• w 1972 r. połączono PKN i Centralny Urząd Jakości i Miar (CUJiM) tworząc 
Polski Komitet Normalizacji i Miar (PKNiM);

• w 1979 r. przekształcono PKNiM w Polski Komitet Normalizacji, Miar i 
Jakości (PKNMiJ) będący do 1993 r. centralnym organem państwowym w 
dziedzinie jakości, normalizacji, miar i probiernictwa;

• na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 utworzono Polski Komitet 
Normalizacyjny jako jednostkę budżetową działającą jako organ kolegialny;

• ustawą z dnia 12 września 2002 r. zmieniono dotychczasową strukturę i 
zasady funkcjonowania PKN dostosowując je do zasad obowiązujących w 
krajach członkowskich CEN.

Źródło: J. Zymonik
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Normalizacja w Polsce w starym systemie (do 1993 r.)

• Nadzorowana i kierowana przez organ administracji 
centralnej – Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.

• Obejmowała swoim zasięgiem sfery normalizacji 
krajowej, branżowej i zakładowej.

• Była prowadzona obowiązkowo przez wszystkie 
przedsiębiorstwa państwowe.

• Polskie Normy i normy branżowe były opracowywane 
przez Ośrodki Normalizacyjne, powoływane w trybie 
administracyjnym przez właściwych ministrów                 
i reprezentowały głównie interesy przemysłu.

• Wymagania w normach dostosowane były do poziomu 
możliwego do osiągnięcia przez najsłabsze 
przedsiębiorstwa.

• Normy odgrywały rolę przepisów i były obowiązujące     
z mocy prawa, a niestosowanie ich było połączone        
z sankcjami.

Źródło: J. Zymonik
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Zmiany w polskim systemie normalizacyjnym wprowadzone przez ustawę
z 12 września 2002 r. o normalizacji

1. Bardziej czytelna organizacja działalności normalizacyjnej.

2. Biuro dotychczasowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego stało 
się z mocy prawa Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

3. Zlikwidowano dotychczasowy „Polski Komitet Normalizacyjny           
- kolegialny organ decyzyjny”; w jego miejsce powołano Radę
Normalizacyjną nie mającą charakteru decyzyjnego             
(Prezes nowego PKN nie wchodzi w skład Rady).

4. Prezesa PKN powołuje Prezes Rady Ministrów spośród kandydatów 
zgłoszonych przez Radę Normalizacyjną (wcześniej wyłonionych   
w drodze konkursu).

5. Kadencja prezesa PKN trwa 5 lat.

6. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne (nie ma możliwości 
nadawania im statusu obligatoryjności, ale Polskie Normy mogą być
powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku 
polskim).

7. Polska Norma może być wprowadzeniem w języku oryginału normy 
europejskiej lub międzynarodowej (w przepisach prawnych Polska 
Norma może być powoływana po jej opublikowaniu w języku 
polskim).

Źródło: J. Zymonik
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8. Polska Norma korzysta z ochrony tak jak utwory literackie, a 
autorskie prawo majątkowe do niej przysługuje Polskiemu 
Komitetowi Normalizacyjnemu.

9. Polska Norma jest zatwierdzana przez Prezesa PKN, a nie 
ustanawiana jak dotychczas przez Polski Komitet Normalizacyjny 
(warunkiem zatwierdzenia jest jedynie sprawdzenie aspektów 
proceduralnych a nie merytorycznych).

10. Opracowywane są nie tylko Polskie Normy ale również inne 
dokumenty normalizacyjne (np. specyfikacje, raporty).

11. Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe Normalizacyjne 
Komisje Problemowe stały się Komitetami Technicznymi.

12. Komitety techniczne są powoływane i odwoływane przez Prezesa 
PKN po zasięgnięciu opinii Rady Normalizacyjnej (do 1 stycznia 
2003 r. NKP były powoływane i odwoływane przez Polski Komitet 
Normalizacyjny – kolegialny organ państwowy, główny element 
decyzyjny systemu odpowiedzialny za jego działanie).

Zmiany w polskim systemie normalizacyjnym wprowadzone przez ustawę
z 12 września 2002 r. o normalizacji cd.

Źródło: J. Zymonik
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OGŁOSZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 
Nr 169 poz. 1386) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory 

literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu 
Komitetowi Normalizacyjnemu.

W związku z pojawieniem się na rynku Polskich Norm bez wiedzy i zgody PKN 
informujemy, że wydawanie i rozpowszechnianie na dowolnym nośniku 
(papierowym lub elektronicznym) Polskich Norm i Katalogu PN wymaga 
uzyskania zgody PKN na taką działalność poszczególnych wydawnictw i 

dystrybutorów. Wyrazem uzyskania akceptacji PKN na taką działalność jest 
oznakowanie publikacji hologramem z logo PKN bądź informacji o zgodzie 
PKN na wydawanie lub rozpowszechnianie Polskich Norm lub Katalogu PN. 
Publikowanie dokumentów nie posiadających powyższego oznakowania jest 
niezgodne z aktualnym stanem prawnym, a informacje zawarte w takich 

dokumentach mogą być niekompletne lub nieaktualne.
Informacji o aktualności publikacji i wydanych zgodach PKN dla wydawców lub 

dystrybutorów udziela:
Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Marketingu i Sprzedaży

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

tel.: (22) 556 77 77, fax: (22) 556 77 87
e-mail: wms@pkn.pl

Naruszenie praw PKN jest przestępstwem i podlega postępowaniu 
karnemu w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i 
prawach pokrewnych.

Źródło: J. Zymonik
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Zabezpieczenia przed kopiowaniem Polskich Norm 

  

Od 1 października 2002 roku wprowadzane do sprzedaży Polskie Normy mają co najmniej 
jedno z dwóch zabezpieczeń przed kopiowaniem:
 -   hologram z opalizującym logo PKN i symbolem znaku zgodności z Polską Normą - na 
stronicy tytułowej,
 -   błękitny nadruk z logo PKN w tle na każdej nieparzystej stronicy. 

UWAGA !!! 
Polskie Normy zawierające barwne elementy w treści, nie będą posiadały błękitnego 

nadruku. 
 

Ostrzegamy: 
tylko tak oznaczone egzemplarze Polskich Norm i nabywane wyłącznie w 

autoryzowanych punktach sprzedaży i informacji PKN są wiarygodne i tylko takie 
egzemplarze mogą być udostępniane przy auditach. 

Wzór podwójnego zabezpieczenia PN >>>
  

  

 
 

Źródło: J. Zymonik
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Podwójne zabezpieczenie przed kopiowaniem Polskich Norm

Źródło: J. Zymonik
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Zadania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

• określanie stanu i kierunków normalizacji
• organizowanie i nadzorowanie działań związanych                      

z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm             
i innych dokumentów normalizacyjnych, w szczególności       
przez ankietę powszechną projektów norm

• zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm oraz innych 
dokumentów normalizacyjnych

• reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej w międzynarodowych 
i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo     
w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach 
dotyczących normalizacji

• inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych          
do realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów 
normalizacyjnych

• organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, 
wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej 
normalizacji i dziedzin pokrewnych

• opiniowanie projektów aktów prawnych związanych                      
z normalizacją

Źródło: J. Zymonik
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Priorytety Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

• Osiągnięcie wymaganego stopnia harmonizacji Polskich 
Norm z normami europejskimi

• Wprowadzanie do Polskich Norm zatwierdzonych EN
• Włączenie do programu prac wprowadzania metodą
tłumaczenia norm  europejskich zharmonizowanych       
z dyrektywami „nowego podejścia”

• Włączenie do programu prac wprowadzania metodą
tłumaczenia norm europejskich terminologicznych

• Włączenie do programu prac EN wytypowanych   
podczas ankiety projektów EN (w szczególności             
w zakresie podanym w art. 13 ust. 1, pkt. 2 dotyczącym 
uzgadniania potrzeb tłumaczenia na język polski norm 
europejskich z zakresu ochrony życia, zdrowia, 
środowiska, mienia oraz bezpieczeństwa użytkowania, 
wprowadzonych do PN w języku oryginału).

Źródło: J. Zymonik
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W normalizacji krajowej stosuje się następujące zasady:

1) jawności i powszechnej dostępności
2) uwzględniania interesu publicznego
3) dobrowolności uczestnictwa w procesie opracowywania 

i stosowania norm
4) zapewnienia możliwości uczestnictwa wszystkich 

zainteresowanych w procesie opracowywania norm
5) konsensu jako podstawy procesu uzgadniania treści 

norm
6) niezależności od administracji publicznej                  

oraz jakiejkolwiek grupy interesów
7) jednolitości i spójności postanowień norm
8) wykorzystywania sprawdzonych osiągnięć nauki            

i techniki
9) zgodności z zasadami normalizacji europejskiej                

i międzynarodowej.
(Art. 4 Ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r.)

Źródło: J. Zymonik
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Normalizacja krajowa prowadzona jest w celu:

1) racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie 
uznanych reguł technicznych lub rozwiązań
organizacyjnych

2) usuwania barier technicznych w handlu i zapobiegania ich 
powstawaniu

3) zapewnienia ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu 
konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy

4) poprawy funkcjonalności, kompatybilności i zamienności 
wyrobów, procesów i usług oraz regulowania ich 
różnorodności

5) zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, procesów     
i usług

6) działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych        
w normalizacji europejskiej i międzynarodowej

7) ułatwiania porozumiewania się przez określanie terminów, 
definicji, oznaczeń i symboli do powszechnego stosowania. 

(Art. 3 Ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r.)

Źródło: J. Zymonik
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• Polska Norma własna

•Wprowadzenie norm międzynarodowych:
–metodą tłumaczenia

–metodą przedruku z tłumaczeniem

•Wprowadzenie norm europejskich: 
–metodą tłumaczenia

–metodą przedruku z tłumaczeniem

–metodą uznania

Metody opracowywania Polskich Norm

Źródło: J. Zymonik
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Zasada „standstill”

Jest to wstrzymanie krajowych prac 
normalizacyjnych (bez względu na jakim 
etapie się znajdują), jeżeli prowadzone są
w tym samym zakresie prace na poziomie 
europejskim

Źródło: J. Zymonik
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Czy można stosować stare, wycofane Polskie Normy?

Tak, ale fakt ten powinien być uzgodniony między 
współpracującymi stronami (np. dostawcą –
odbiorcą).

Wycofanie zdezaktualizowanej normy nie jest 
równoznaczne z prawnym zakazem jej stosowania 
(zasada normalizacji dobrowolnej).

Normy wycofane prezentują mniej nowoczesne 
rozwiązania z punktu widzenia postępu naukowo-
technicznego. Jednak rozwiązania te nie są
błędne!

Źródło: J. Zymonik
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152,20145,30138,4081-100X

143,10136,60130,1071-80W

132,00126,00120,0061-70V

117,90112,60107,2051-60U

105,50100,7095,9046-50T

98,2093,8089,3041-45S

93,8089,6085,3036-40R

79,8076,1072,5033-35Q

76,6073,1069,6030-32P

71,9068,7065,4027-29N

67,0063,9060,9024-26M

57,5054,9052,3021-23L

53,4050,9048,5019-20K

49,4047,1044,9017-18J

45,5043,5041,4015-16H

38,2036,4034,7013-14G

34,7033,1031,5011-12F

31,2029,8028,409-10E

27,5026,3025,007-8D

21,8020,8019,805-6C

18,5017,6016,803-4B

17,6016,8016,001-2A

Pliki na CD (zł.)Pliki do pobrania (zł.)
Wersja papierowa (zł.)

Wersja elektroniczna

Liczba stronGrupa cenowa

Cennik Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych na 2009 rok
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cena indywidualnacena indywidualnacena indywidualnacena indywidualnaXZ

389,20371,50353,801791-2000XW

373,70356,70339,701581-1790XV

358,10341,80325,501401-1580XU

342,30326,80311,201291-1400XT

328,20313,30298,401181-1290XS

314,20299,90285,601051-1180XR

303,20289,40275,60921-1050XQ

292,30279,00265,70801-920XP

281,50268,70255,90691-800XN

272,00259,70247,30581-680XM

260,90249,10237,20476-580XL

249,60238,20226,90401-475XK

239,10228,30217,40361-400XJ

225,20214,90204,70321-360XH

211,10201,50191,90281-320XG

200,50191,40182,30241-280XF

192,60183,90175,10211-240XE

185,00176,60168,20181-210XD

177,10169,10161,00151-180XC

169,70162,00154,30121-150XB

160,80153,50146,20101-120XA

Pliki na CD (zł.)Pliki do pobrania (zł.)
Wersja papierowa (zł.)

Wersja elektroniczna
Liczba stronGrupa cenowa

Cennik Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych na 2009 rok (cd)
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Podsumowanie

Normy są ustalane po to, aby uporządkować
gospodarkę. Ich podstawowe cechy to 
powszechność i wielokrotność stosowania.

Rozróżnia się normalizację międzynarodową, 
regionalną i krajową.

Źródło: Z. Zymonik


