
ROLA JEDNOSTKI ROLA JEDNOSTKI 
NORMALIZACYJNEJ W SYSTEMIE NORMALIZACYJNEJ W SYSTEMIE 
NORMALIZACJI DOBROWOLNEJNORMALIZACJI DOBROWOLNEJ

dr indr inżż. Tomasz Schweitzer. Tomasz Schweitzer



CZYM JEST NORMA?CZYM JEST NORMA?
Norma jest dokumentem:
• opisującym sprawdzony stan wiedzy 

technicznej, opisem aktualnego poziomu 
światowego (regionalnego, krajowego) w danej 
dziedzinie

• przeznaczonym do dobrowolnego stosowania
• służącym ułatwieniu i uproszczeniu przepływu 

towarów i usług pomiędzy rynkami
• mogącym stanowić podstawę porozumienia 

sfery gospodarczej, rządowej i społecznej w 
spełnieniu określonych warunków 
bezpieczeństwa i jakości wyrobów i usług



KTO TWORZY NORMY?KTO TWORZY NORMY?
W systemie dobrowolnym (społecznym):
• Normy tworzą zainteresowani na własne 

potrzeby i z własnych środków, a udział
podmiotów w normalizacji jest dobrowolny

• Treść norm jest ustalana zgodnie z zasadą konsensu

• Normy są opracowywane                                             
przez Komitety Techniczne
(KT)



CZYM JEST POLSKI KOMITET CZYM JEST POLSKI KOMITET 
NORMALIZACYJNY?NORMALIZACYJNY?



CZYM JEST POLSKI KOMITET CZYM JEST POLSKI KOMITET 
NORMALIZACYJNY?NORMALIZACYJNY?

• PKN - od 1924 roku uznana krajowa jednostka 
normalizacyjna

• PKN - jedyna organizacja uprawniona do nadania 
dokumentowi statusu Polskiej Normy

• Jest właścicielem praw autorskich do PN
(ale nie opracowuje norm)



CZYM JEST POLSKI KOMITET CZYM JEST POLSKI KOMITET 
NORMALIZACYJNY?NORMALIZACYJNY?
W systemie dobrowolnym (społecznym) jednostka 
normalizacyjna:

• nie tworzy norm
• nie jest odpowiedzialna za ich treść
• nie jest organem administracji rządowej 

a norma
• nie jest przepisem prawa

(ale można w przepisach powoływać się na 
Polskie   Normy)
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PODSTAWOWE ZASADY PODSTAWOWE ZASADY 
NORMALIZACJINORMALIZACJI

• powszechność udziału 
• otwartość
• konsens
• dobrowolność
• przejrzystość
• apolityczność
• bezstronność



NORMALIZACJA EUROPEJSKANORMALIZACJA EUROPEJSKA

• Podstawą funkcjonowania Jednolitego Rynku 
Europejskiego jest swobodny przepływ towarów 
i usług, czyli brak barier technicznych w handlu

• Brak barier technicznych jest możliwy, 
jeżeli jest stosowany system normalizacji dobrowolnej

• Wprowadzenie systemu dobrowolnego było 
warunkiem akcesji do UE (nie-negocjowalnym)



NORMALIZACJA EUROPEJSKANORMALIZACJA EUROPEJSKA

• Wszystkie organizacje członkowskie CEN
i CENELEC (w tym PKN) uczestniczą w procesie 
powstawania Norm Europejskich

• Polska Norma w większości przypadków powstaje nie 
w kraju członkowskim, ale „w Brukseli”

• Każdy członek CEN i CENELEC jest zobowiązany 
wprowadzić wszystkie Normy Europejskie i wycofać
wszystkie sprzeczne z nimi dokumenty krajowe
(obowiązek wprowadzania nie oznacza obowiązku 
stosowania)



NORMALIZACJA EUROPEJSKANORMALIZACJA EUROPEJSKA
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NORMALIZACJA EUROPEJSKA (+NORMALIZACJA EUROPEJSKA (+ŚŚW.)W.)
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• Wprowadzenie Normy Europejskiej do norm 
krajowych przez wszystkich członków Europejskich 
Organizacji Normalizacyjnych i wycofanie norm 
sprzecznych sprawia, że we wszystkich krajach 
istnieje taka sama norma!

• Normy Europejskie są do dobrowolnego stosowania, 
w tym także tzw. normy zharmonizowane
(wynika to m. in. z definicji normy podanej w 
Dyrektywie 98/34/WE)

• Przedstawiciele polskich instytucji z różnych sfer 
gospodarczych i społecznych powinni brać udział w 
pracach na poziomie krajowym oraz 
międzynarodowym.

NORMALIZACJA EUROPEJSKANORMALIZACJA EUROPEJSKA



NORMALIZACJA EUROPEJSKANORMALIZACJA EUROPEJSKA
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• Normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby 
i z własnych środków

• Czynny udział w procesie normalizacji pozwala 
bezpośrednio wpływać na treść norm

• Struktura PKN jest przygotowana do realizacji zadań z 
zakresu Smart Grids.

• PKN jest otwarty na wszelkie inicjatywy środwiska z 
tego zakresu

PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE
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