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Przedmowa

Normy wykorzystywane są codziennie przez przedsiębiorców, produ-
centów, podmioty publiczne i inne organizacje jako narzędzie do zarzą-
dzania istotnymi sprawami takimi jak handel, regulacje prawne, jakość, 
zdrowie i bezpieczeństwo, nowe technologie, efektywność energetycz-
na, oddziaływanie na środowisko, łączność czy interoperacyjność.

Zrozumienie norm i normalizacji jest dla studentów niezbędne, ponieważ 
wiedza ta może być ważnym atutem w trakcie studiów, ale, co ważniej-
sze, przede wszystkim w ich przyszłej karierze menedżerów, inżynierów, 
naukowców lub w każdym innym zawodzie, który wybiorą.

Niniejsza publikacja jest wynikiem prac prowadzonych przez Brytyjską 
Instytucję Normalizacyjną, Duńską Jednostkę Normalizacyjną, Krajowy 
Urząd Normalizacyjny Irlandii, Fińskie Stowarzyszenie Normalizacyjne 
i Uniwersytet w Zagrzebiu pod auspicjami Wspólnej grupy roboczej CEN 
i CENELEC ds. Edukacji Normalizacyjnej. Jej celem jest wspieranie eduka-
cji dotyczącej norm i normalizacji w Europie.

Publikacja „Świat zbudowany na normach” jest wspomagana przez pyta-
nia wielokrotnego wyboru, prezentacje Power Point oraz studia przypad-
ku pokazujące, jak inni nauczają norm i normalizacji. Na końcu każdego 
rozdziału podręcznika załączone są pytania, które mogą być wykorzysta-
ne jako punkty do dyskusji na temat spraw związanych z rozdziałem.
Niniejszą publikację i wszystkie materiały pomocnicze można znaleźć 
bezpłatnie w Internecie pod adresem www.ds.dk/education*. Publikacja 
i wszystkie uzupełniające materiały mogą być rozpowszechniane, ale nie 
są przeznaczone do użytku handlowego.

Jeśli macie jakieś pytania, uwagi lub sugestie dotyczące tego materiału, 
nie wahajcie się skontaktować z nami pod adresem uni@ds.dk.

 Zespół zadaniowy

* w języku angielskim (przyp. tłum.).
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Wstęp

Edukacja dotycząca norm i normalizacji odgrywa kluczową rolę w
coraz bardziej umiędzynarodowionym świecie. Studenci mający wiedzę 
na ten temat są na dobrej drodze, aby poradzić sobie w różnorodnych 
sytuacjach, które mogą napotkać w życiu zawodowym.

„Dla firmy globalnej, takiej jak BBOXX, normy są kluczem do sukcesu
naszego biznesu działającego w licznych krajach - z zespołami projekto-
wymi w Wielkiej Brytanii, zespołami produkcyjnymi w Chinach oraz insta-
latorami i operatorami rozrzuconymi w różnorodnych krajach Afryki i Azji. 
Oznacza to, że często pracujemy w środowiskach wielu języków, kultur 
i sposobów działania. Chociaż mogłoby to być potencjalnie niebezpiecz-
nym sposobem na robienie błędów i powstawanie opóźnień przy opra-
cowaniu i wytwarzaniu nowych produktów, to normy pomagają naszym 
różnym jednostkom biznesowym lepiej komunikować się i zmniejszyć 
możliwość pomyłek w całym łańcuchu dostaw oraz w naszym sektorze. 
Praca z normami, które są aprobowane przez przemysł, pomaga zwięk-
szyć zaufanie inwestorów, klientów i partnerów.”

Uczenie się o normach i normalizacji pomoże Ci robić postępy jako stu-
dentowi lub na wczesnych etapach twojej kariery. Nie tylko nauczy
Cię kluczowych procesów inżynierii/nauki oraz technik, które są
powszechnie akceptowane, ale również wykaże, że masz wiedzę na 
temat oznakowania CE i dostępu do rynku, możesz planować zadania, 
obniżać koszty, podwyższać jakość dla Ciebie i twojej firmy oraz 
wykazać, że produkty spełniają kryteria badań w odniesieniu do np. 
bezpieczeństwa.
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Christopher Baker-Brian 

Przedsiębiorca, współzałożyciel  
i Główny Inżynier, BBOXX

BBOXX projektuje, produkuje, dystrybuuje i finansuje innowacyjne syste-
my solarne gotowe do użycia po podłączeniu* w celu poprawy dostępu 
do energii w całej Afryce i rozwijającym się świecie. Ponad 41 000 pro-
duktów BBOXX zostało sprzedanych w ponad 35 krajach, poprawiając 
warunki życia ponad 205 000 ludzi. BBOXX prowadzi i zarządza wszyst-
kimi aspektami swojej działalności biznesowej - projektowanie w swym 
laboratorium w Londynie, produkcja w swej fabryce w Chinach, a na-
stępnie dystrybucja do partnerów w 35 krajach i do ponad 30 lokalnych 
sklepów w Kenii, Rwandzie i Ugandzie.

*tzw. „plug & play” (przyp. tłum.)
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Wstęp

Normy wpływają na codzienne życie każdego obywatela, ponieważ są 
wykorzystywane w wielu dziedzinach (takich jak budownictwo, żyw-
ność, zabawki, budynki, maszyny, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, 
usługi, itp.) i dotyczą wielu aspektów (np. bezpieczeństwo, zarządza-
nie, badania, kompatybilność, itp.). Różne rodzaje norm spełniają różne 
potrzeby.

W niniejszym rozdziale zapoznasz się z pojęciem normy i z jej różnymi 
rodzajami. Ponadto omówione zostaną: rozróżnienie między normami de 
iure i de facto oraz relacje między normami i patentami.

Wiedza ta da podstawowe ogólne zrozumienie normalizacji i dostarczy 
informacji źródłowych niezbędnych dla reszty tej książki.

Normy w życiu codziennym

Wyobraźmy sobie świat bez norm ... nawet dzień bez norm. Byłoby to dość 
trudne, jeśli nie niemożliwe! Życie byłoby niebezpieczne i nic nie pasowało-
by do siebie. Aby zorientować się, ile norm spotykamy w ciągu dnia, należy 
tylko spróbować policzyć liczbę norm, z którymi mamy do czynienia od 
chwili wstania z łóżka rankiem, aż do pójścia spać w nocy. Byłaby to zna-
cząca liczba. Jeśli wziąć pod uwagę pierwszych 30 sekund po obudzeniu, 
już można by spotkać szereg norm takich jak wymiary łóżka, normy doty-
czące budzików, lamp, pościeli, itp. Na szczęście jedną z cech norm jest to, 
że egzystujemy z nimi, nawet nie zauważając ich istnienia. Kto myśli o nor-
mach meblowych, gdy siedzi za stołem przy śniadaniu?

Normy są rzeczywiście bardzo powszechne w codziennym życiu - mimo 
że większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. Przypomnijmy sobie 
dla przykładu, że kiedy chodzimy w górę i w dół po schodach, w więk-
szości przypadków będzie to uczucie naturalne i swojskie. 
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Powodem jest to, że wysokość schodów została znormalizowana przez 
pokolenia

1
. Czasem jednak zdarza się, że schodzenie po schodach jest 

odczuwane jako nienaturalne i obce. Przyczyną tego najprawdopodob-
niej będzie fakt, że te schody były zbudowane przy użyciu innej normy 
niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Weźmy również na przykład 
ubrania, które nosimy; dom, w którym mieszkamy; sposób, w jaki prze-
mieszczamy się w ciągu dnia; sprzęt elektryczny, którego używamy - lista 
norm jest nieskończona. Nie można spędzić dnia bez kontaktu z norma-
mi, a w celu zilustrowania tego wystarczy spojrzeć na poniższy rysunek.

Rysunek 1. 
Przykłady norm w życiu

1
  Norma może się różnić w poszczególnych krajach.

Kosmetyki (analiza)
EN 16342

Buty
EN 12785

Tekstylia
EN ISO 105 - wieloczęściowa

Symbole pralnicze
EN ISO 3758

Krem przeciwsłoneczny
EN ISO 24444

Rozmiary obrączek
ISO 8653

Implanty kolana
ISO 7207-1
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Definicja normy

Normy są sposobem porozumiewania się - rodzajem wspólnego języka 
- w formie specyfikacji technicznej. Często jest to umiejętność porozu-
miewania się, pomimo różnic językowych, aby uniknąć nieporozumień. 
Normy istnieją tylko dlatego, że ich używamy i dlatego, że mamy korzy-
ści z ich stosowania. Jeśli nie przyniosłyby wartości, nie miałoby sensu 
usprawiedliwienie ich istnienia ani chwili dłużej.

Normy zawsze istniały w takiej czy innej formie. Pierwsze normy były 
tworzone w celu umożliwienia handlu. Ważne było, aby mieć normy 
określające produkt oraz opisujące, jak go badać np. przez pomiar. Jed-
nymi z najstarszych norm są także normy dotyczące bezpieczeństwa.
 
W dzisiejszych czasach istnieje więcej norm niż kiedykolwiek i są one 
powszechne w większości dziedzin życia oraz w wielu obszarach. Niektóre 
normy odzwierciedlają powszechną praktykę i są przejmowane z poko-
lenia na pokolenie. Inne normy są opracowywane przez konsorcja lub 
formalne organizacje normalizacyjne. Na świecie istnieje ogromna liczba 
norm, a normy opracowane w ramach formalnego systemu normalizacji 
(np. CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC, ITU) są tylko wierzchołkiem góry lodo-
wej. To jednak te formalne normy często mają właśnie największy wpływ 
oraz najszersze uznanie w globalnym społeczeństwie i na nich skupimy się 
przede wszystkim w tym rozdziale i w tej książce. Pozostałe normy należą-
ce do „góry lodowej” są znacznie zróżnicowane: od specyficznych norm 
zakładowych do systemów opisujących metodologię, jak kalendarz grego-
riański, zapis nutowy czy reguły sportowe (np. zasady gry w piłkę nożną). 

Nie ma tylko jednej definicji normy - jest ich kilka. W Oxford Dictionary 2, 
zostało wymienionych sześć różnych znaczeń normy. Najbardziej odpo-
wiednia definicja z naszego punktu widzenia jest następująca: Coś stoso-
wane jako miara, norma lub model w ocenach porównawczych3. Jest to 
bardzo szeroka definicja! Różne organizacje wykorzystujące lub opraco-
wujące normy podały własne definicje. Główne definicje przedstawione są 
w tablicy poniżej.

2 http://www.oxforddictionaries.com/ (2014-12-15).

3 http://www.oxforddictionaries.com/ (2014-12-15).
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Tablica 1. Definicja normy

CEN CENELEC 4 Dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony 
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalający – 
do powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady, 
wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych 
rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do 
uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w okre-
ślonym zakresie.

UWAGA

Zaleca się, aby normy były oparte na skonsolidowanych 
osiągnięciach nauki, techniki i praktyki oraz miały na celu 
uzyskanie optymalnych korzyści społecznych.

ISO IEC 5 Dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony 
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalający – 
do powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady, 
wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych 
rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do 
uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w okre-
ślonym zakresie.

Komisja 
Europejska 6

Oznacza specyfikację techniczną przyjętą przez uznaną 
jednostkę normalizacyjną do wielokrotnego lub ciągłego 
stosowania, zgodność z którą nie jest obowiązkowa i któ-
rą jest jedna z następujących norm:

(a)  „norma międzynarodowa” oznacza normę przyjętą 
przez międzynarodową jednostkę normalizacyjną;

(b)  „norma europejska” oznacza normę przyjętą przez 
europejską organizację normalizacyjną;

(c)  „norma zharmonizowana” oznacza normę eu-
ropejską przyjętą na podstawie złożonego przez 
Komisję wniosku do celów zastosowania prawo-
dawstwa harmonizacyjnego Unii;

(d)  „norma krajowa” oznacza normę przyjętą przez 
krajową jednostkę normalizacyjną;
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WTO 7 Dokument zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę 
organizacyjną ustalający – do powszechnego i wielokrot-
nego stosowania – zasady, wytyczne lub charakterystyki 
produktów lub powiązanych procesów oraz metod pro-
dukcji, zgodność z którym nie jest obowiązkowa.
Może on również zawierać lub dotyczyć wyłącznie termi-
nologii, symboli, opakowania, oznakowania i wymogów 
w zakresie etykietowania, w jakich stosują się do produk-
tu, procesu lub metody produkcji.

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Terminy określone w Przewodniku 2 ISO/IEC obejmują 
produkty, procesy i usługi. Niniejsze Porozumienie do-
tyczy jedynie przepisów technicznych, norm i procedur 
oceny zgodności dotyczących produktów lub procesów 
i metod produkcji. Normy zdefiniowane w Przewodniku 2  
ISO/IEC mogą być obowiązkowe lub dobrowolne. Dla 
celów niniejszego Porozumienia normy są zdefiniowane 
jako dobrowolne, a przepisy techniczne jako dokumenty 
obowiązkowe. Normy opracowane przez międzynaro-
dową społeczność normalizacyjną oparte są na zasadzie 
konsensu. Niniejsze Porozumienie obejmuje również 
dokumenty, które nie są oparte na zasadzie konsensu.

De facto Istnieje wiele definicji norm de facto. Jedną z definicji jest: 
„Normy, które pojawiają się w wyniku procesów mediacji 
rynkowych... określa się je jako normy de facto ... nor-
my de facto [bazują] na wysokim poziomie konkurencji.” 
(Oshri & Weber 2006).

4 EN 45020 – Normalizacja i dziedziny związane – Słownictwo ogólne.

5 Przewodnik 2 ISO/IEC – Normalizacja i dziedziny związane – Słownictwo ogólne.

6 Rozporządzenie (UE) Nr 1025/2012.

7  WTO: Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu (Porozumienie Rundy 
Urugwajskiej), Załącznik 1: Terminy i ich definicje dla celów niniejszego Porozumienia.
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Definicje mają wiele podobieństw, ale też różnią się od siebie. W tym roz-
dziale nie będziemy przeprowadzać szczegółowej analizy akademickiej 
różnych definicji. Gdy używamy w tej książce słowa norma, odnosimy się 
do definicji z CEN, CENELEC, ISO i IEC - chyba że zaznaczono inaczej.  
Są to tego rodzaju normy, o których również mówi się jako o normach de iure.

W skrócie normalizacja może być opisana jako „działalność tworzenia 
normy” (Choi et al). Normalizacja w normach CEN, CENELEC, ISO i IEC 
podlega szczególnym zasadom, które są opisane w rozdziale 3: Jak nor-
my są opracowywane i jaka jest ich struktura?

Cechy normy

Cechy normy mogą pomóc dobrze zrozumieć jej naturę. Normy są war-
tościowe, ponieważ są one:

•  Dobrowolne i rynkowe – co oznacza, że każda zainteresowana 
strona może wziąć udział w opracowywaniu normy i przedkła-
dać komentarze, gdy norma zostanie skierowana do konsultacji 
publicznych. Decyzja o opracowaniu nowych norm jest zdeter-
minowana przez potrzeby/żądania rynku.

•  Oparte na konsensie – co oznacza, że wszystkie normy podle-
gają dialogowi w celu ustalenia ogólnego porozumienia charak-
teryzującego się brakiem trwałego sprzeciwu znaczącej części 
zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osią-
gnięte w procesie rozpatrywania poglądów wszystkich stron za-
interesowanych i zbliżenia przeciwstawnych stanowisk (definicja 
konsensu z normy EN 45020). Następnie norma przechodzi przez 
formalną procedurę głosowania, aby ją zatwierdzić 

•  Zatwierdzone przez uznaną jednostkę – co oznacza, że uznana 
jednostka normalizacyjna taka jak CEN, CENELEC, ISO, IEC lub 
krajowa jednostka normalizacyjna zatwierdziła dokument i prze-
szedł on przez niezbędne procedury, publiczne konsultacje itp.
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Jak wpływać na treść normy

Wiele osób odnosi wrażenie, że normy są pisane przez same organizacje 
normalizacyjne. Jest to znaczące niezrozumienie najistotniejszych wartości 
systemu normalizacji czyli zaangażowania, konsensu i wpływu wszystkich 
zainteresowanych stron. Normy zawierają wyodrębnioną wiedzę osób 
mających doświadczenie w swej tematyce, znających potrzeby reprezen-
towanych przez nich organizacji - osób takich jak producenci, sprzedaw-
cy, nabywcy, klienci, naukowcy, członkowie stowarzyszeń branżowych, 
użytkownicy, prawodawcy itp. Rolą organizacji normalizacyjnych jest 
zapewnienie, że system normalizacyjny działa i tego, że wszyscy interesa-
riusze osiągną wspólne porozumienia co do tego, jaka jest najlepsza norma 
w konkretnej potrzebie.

Organizacje normalizacyjne są otwarte na udział wszystkich zaintereso-
wanych stron. Udział ten odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem sieci, 
którą stanowią krajowe jednostki normalizacyjne w ramach organizacji 
europejskiej lub międzynarodowej (np. CEN lub ISO). Jeśli chce się mieć 
wpływ na treść normy, powinno dołączyć się do krajowej jednostki 
normalizacyjnej8. W rzeczywistości organizacje normalizacyjne starają się 
zapewnić tak szeroką reprezentację w swoich komitetach technicznych*, 
jak to możliwe. Przystąpienie do krajowej jednostki normalizacyjnej może 
nawet pozwolić stać się częścią europejskiej lub międzynarodowej dzia-
łalności normalizacyjnej. (Proces normalizacji jest opisany w rozdziale 3.: 
Jak normy są opracowywane i jaka jest ich struktura?).

Poniższy rysunek daje wyobrażenie o korzyściach z norm - dla 
społeczeństwa, biznesu oraz uczestników działalności normalizacyjnej. 
(Korzyści będą opisane w rozdziale 2.: Dlaczego istnieją normy?).

8 W niektórych krajach pobierana jest opłata za uczestnictwo.
* Komitety techniczne są powoływane przez organizacje normalizacyjne i zrzeszają 
ekspertów z danej dziedziny (przyp. tłum.).
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SPOŁECZEŃSTWO BIZNES UCZESTNICY

 •  Redukcja barier tech-
nicznych w handlu

 •  Zaufanie  
do produktów i usług

•   Zwiększona jakość  
i bezpieczeństwo

•   Rozpowszechnianie 
najlepszych praktyk

 •  Rozwój ekonomiczny

 •  Penetracja rynku

 •  Globalna dostępność

• Wzrost sprzedaży

•  Wiedza i dzielenie 
się najlepszymi 
praktykami

•  Zwiększona 
produktywność

•  Ramy dla innowacji  
i zmniejszenie kosztów 
rozwoju

•  Poprawa równowagi 
jakość/koszt

•   Wpływ na normy  
- bycie twórcą normy

•  Wcześniejsza wiedza 
na temat przyszłych 
norm

•  Większe zrozumienie 
norm

•  Efekt sieci - tworze-
nie i utrzymywanie 
kontaktów 

Rysunek 2.  
Ogólna ilustracja powszechnych korzyści z normy i normalizacji

Różne rodzaje norm

W momencie publikacji tej książki istnieje ponad 35 000 różnych norm 
CEN, CENELEC, ISO i IEC. Oprócz tego istnieją dziesiątki tysięcy norm 
krajowych opublikowanych przez krajowe jednostki normalizacyjne na 
całym świecie.

Normy obejmują szeroki zakres tematów. Istnieją różne rodzaje norm dla 
różnych typów zadań. Jednym ze sposobów ich kategoryzacji jest roz-
różnienie przez wymagania:

•  Systemy wymiarów – np. formaty papieru, gwinty, systemy klasy-
fikacji; 

•  Funkcjonalność – np. wytrzymałość na rozerwanie, wydajność 
energetyczna, bezpieczeństwo, ergonomia, hałas;

•  Metody/badania – np. schematy badań, analiza chemiczna, 
dokumentacja funkcjonalności;
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•  Systemy zarządzania – np. zarządzanie jakością, ryzykiem, ener-
gią lub środowiskiem naturalnym;

•  Symbole – np. piktogramy, symbole dla maszyn;

•  Terminologia – np. definicje podstawowych terminów w ramach 
różnych dziedzin;

•  Wyroby – np. zabawki, sprzęt elektryczny, materiały budowlane

• Normy „podstawowe” – np. jednostki SI 9.

W celu opracowania różnych rodzajów norm - patrz rozdział 2.: Dlacze-
go istnieją normy?

Z zasady normy są przeznaczone do dobrowolnego stosowania. Są jed-
nak czasami powoływane w przepisach krajowych lub regionalnych (eu-
ropejskich), co w praktyce czyni je obowiązkowymi*. Normy mogą także 
stać się obowiązkowe, jeśli stanowią one część umowy między stronami 
lub jeśli firma ogłasza, że ich produkt spełnia wymagania dobrowolnej 
normy. (Normy w odniesieniu do ustawodawstwa są opisane w rozdziale 
4.: Normy i przepisy - w jaki sposób są ze sobą powiązane i jak oddziałują 
jedne na drugie?).

De iure kontra de facto

Normy de iure i de facto są odmienne i podlegają różnym wymaganiom 
w zakresie przygotowania, opracowania, przeglądu itp.

Normy de iure są to normy formalne - opracowane przez oficjalne orga-
nizacje normalizacyjne. Organizacje te mogą mieć charakter międzyna-
rodowy (jak ISO i IEC), regionalny (np. CEN, CENELEC, ETSI) lub krajowy 
(np. NF, DIN, DS itp.) i zostały oficjalnie uznane jako opracowujące normy 
formalne. Normy de iure opracowywane są zgodnie z wymaganiami 

9 Międzynarodowy Układ Jednostek Miar. W oryginale francuskim: Le Système 
International d’Unites 
* Powołanie się na normy w przepisach może mieć dwojaką formę. Istnieje powołanie 
wyłączne, które wprowadza obowiązek stosowania normy w określonej przez przepis 
sytuacji. Istnieje też powołanie wskazujące, które zaleca stosowanie danej normy, ale 
dopuszcza inne rozwiązania techniczne. W gospodarce rynkowej preferowany jest drugi 
typ powołania, który pozwala zachować dobrowolność stosowania normy (przyp. tłum.).
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formalnego systemu normalizacji, który zakłada konsens, dobrowolność 
i fakt, że są one kształtowane przez siły rynkowe.
Ważną cechą, którą należy podkreślić, jest fakt, że normy de iure mogą 
być nabywane przez każdą zainteresowaną stronę.

Normy de facto są, ogólnie rzecz ujmując, pozostałą grupą norm, czyli 
norm, które nie zostały opracowane przez jedną z wyżej wymienio-
nych uznanych jednostek. Są to normy, które zdobyły popularność wraz 
z upływem czasu np. nuty muzyczne. Inne normy de facto mogły być 
rezultatem produktów jednego lub więcej przedsiębiorstw, kiedy produk-
ty same stają się „normą”. Ze względu na różne rodzaje norm de facto są 
one opracowywane w różny sposób. Mogą być one opracowane przez 
konsorcja lub fora, gdzie proces opracowania ma duże podobieństwo do 
formalnego procesu normalizacji poprzez np. bazowanie na konsensie 
i włączenie konsultacji publicznych. Te rodzaje norm de facto są często 
wynikiem działalności organizacji opracowujących normy (SDO)*. W in-
nych przypadkach normy de facto są opracowywane przez jedną organi-
zację lub zamknięty krąg organizacji, gdzie proces ten jest często nie-
znany innym stronom. W tym ostatnim przypadku opracowujący może 
posiadać prawo własności na zastosowanie znormalizowanej technologii. 
Normy de facto opracowane w ten sposób niekiedy prowadzą do róż-
nych norm określających funkcjonalność tego samego rodzaju produktu. 
Tutaj kilka norm pojawia się i konkuruje na rynku. Przykładem tego była 
walka między VHS i Betamax na rynku domowych nagrywarek na kase-
tach wideo. Rzecz jasna VHS wygrał bitwę i udało mu się wprowadzić 
normę na rynek - ale ostatecznie nagrodę zdobył DVD.

Różne podejścia mają swoje różne mocne i słabe strony. Czasem nor-
ma może zaczynać swój żywot jako norma de facto, a w końcu zostać 
zatwierdzona jako norma de iure. Jednym z przykładów takiego podej-
ścia jest dokument pdf. Zaczynał on jako norma de facto, ale ostatecznie 
został zatwierdzony przez ISO i jest dziś opisany w normie ISO 32000. 
Wielu ludzi na całym świecie korzysta z pdf na co dzień, ponieważ jest 
to jeden z najbardziej rozpowszechnionych i kompatybilnych formatów 
plików, które istnieją 10. 

* zwane jednostkami normalizującymi (przyp. tłum.).
10 Choi et al .
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Normy także mogą się starzeć

Normy mogą stać się przestarzałe z wielu powodów, głównie za spra-
wą postępu technicznego. Często nowe technologie i badania naukowe 
prowadzą do opracowania nowych norm, które zastępują stare. Wystar-
czy pomyśleć o VHS oraz użyciu DVD, a obecnie przesyłaniu strumienio-
wym. Innym przykładem jest mnóstwo norm dotyczących elastycznych 
dysków kasetowych (np. dyskietek) - dziś do przechowywania danych 
używamy pamięci USB lub chmury.

W artykule Paradoks normalizacji i innowacji Henk J. de Vries, profe-
sor nadzwyczajny normalizacji w Rotterdamskiej Szkole Zarządzania na 
Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie wyjaśnia, jak normy mogą stać się 
przestarzałe, a mimo to są nadal szeroko wykorzystywane w społeczeń-
stwie i biznesie.

„Klasycznym tego przykładem jest klawiatura QWERTY. QWERTY została 
opracowana w 1870 r., aby spowolnić maszynistki w celu zmniejszenia 
częstości występowania zakleszczeń czcionek. Poprawiło to niezawod-
ność maszyny do pisania. Konstrukcja bazowała na częstości używania 
liter alfabetu w języku angielskim. Ponieważ konstrukcje mechaniczne 
zostały zastąpione przez urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne, 
nie mają dłużej sensu powody konstrukcji QWERTY. Zostały wynalezione 
lepsze klawiatury o ulepszonej ergonomii, które pozwalają na większą 
prędkość pisania. QWERTY jest jednak tak powszechnym rozwiązaniem 
wdrożonym wszędzie, że koszty wymiany są zbyt wysokie. Większe niż 
koszty wymiany sprzętu są też koszty edukacji - nauczenia pracy z nową 
normą. Co więcej, występuje tutaj „dylemat więźnia”. Nowa norma będzie 
atrakcyjna tylko wtedy, gdy inni będą jej używać - zarówno maszynistki, 
jak i producenci klawiatury - ale to dotyczy wszystkich; każdy zatem cze-
ka na drugiego, a w końcu nikt nie zaczyna. Tak więc, każdy jest „zaklesz-
czony” w starej technologii”. 11

Rzuć okiem na swą klawiaturę. Czy są na górze litery QWERTY? Jeśli nie, 
to należysz do mniejszości, która korzysta z innego układu klawiatury.

11 De Vries, Henk J. 2006.
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Rysunek 3. Klawiatura QWERTY

Nawet, jeśli norma QWERTY się zestarzała, to nadal istnieje sama dla 
siebie. Na przykład umożliwia ekonomię skali dla producentów i zapew-
nia, że nowe firmy mogą wejść na rynek bez konieczności przekonania 
konsumentów, że ich klawiatura posiada takie same lub lepsze funkcjo-
nalności niż te opracowane przez uznanych producentów.

Normy a patenty

Ważnym aspektem normalizacji jest relacja do patentów i rola, 
jaką patenty odgrywają w normach.

Norma jest zazwyczaj przeznaczona do wykorzystania przez wszyst-
kie zainteresowane strony, podczas gdy patent jest używany tylko przez 
posiadacza patentu i strony trzecie, które uzyskały licencję 12. Pomimo 
że normy i patenty mogą wydawać się przeciwieństwami, to wtedy, gdy 
obchodzi się z nimi prawidłowo, wzajemne oddziaływanie między nor-
mami i patentami może być korzystne zarówno dla właściciela paten-
tu, jak i dla społeczeństwa jako całości. Przykładem tego jest przemysł 
smartfonów, w którym patenty promują innowacje będące wynikiem prac 
badawczo-rozwojowych, a normy maksymalizują rozpowszechnianie 
i interoperacyjność. 

12 Hesser et al. 2010.
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Przemysł ten nie mógłby funkcjonować bez wzajemnego oddziaływania 
norm i patentów, ponieważ smartfony wymagają interoperacyjności i naj-
nowszej opatentowanej technologii. 

Europejskie organizacje normalizacyjne CEN i CENELEC od wielu lat mają 
politykę ochrony praw własności intelektualnej w ramach postanowień 
Przewodnika 8 CEN-CENELEC „Normalizacja i prawa własności inte-
lektualnej (PWI)”. Celem tych wspólnych wytycznych jest dostarczenie 
praktycznych i łatwych do zrozumienia wskazówek dla uczestników ich 
organów technicznych w przypadku pojawienia się patentu lub innych 
kwestii dotyczących praw własności intelektualnej.

Wszyscy uczestniczący w pracach CEN i CENELEC są proszeni o zgło-
szenie każdego znanego patentu lub jakiegokolwiek znanego wniosku 
oczekującego na udzielenie patentu, które mogą zostać uznane za istot-
ne dla normy. Dotyczy to zarówno ich własnych patentów, jak i patentów 
jakiejkolwiek innej organizacji, które mogliby znać. W ten sposób można 
uniknąć potencjalnych problemów co do praw patentowych.

W przypadku patentu, który ma być włączony do normy, powinno być 
to rozstrzygnięte jako istotne dla przyszłego stosowania normy. CEN 
i CENELEC nie są zaangażowane w ocenę przydatności i niezbędności 
patentu, nie mieszają się w negocjacje licencyjne, ani też nie angażują się 
w rozwiązywanie sporów w sprawie patentów. To pozostawia się zainte-
resowanym stronom.

W przypadku patentu, który ma być włączony do normy, posiadacz 
patentu musi wypełnić Formularz Deklaracji 13, w którym strona prze-
kazująca deklaruje gotowość/niechęć do udzielania licencji na patent(y) 
na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach (znanych 
również jako FRAN).
 
W Formularzu Deklaracji posiadaczowi patentu są przedstawione trzy opcje: 

1.  Posiadacz patentu lub innego prawa własności intelektualnej jest 
gotów udzielić nieodwołalnej, wolnej od opłat licencji na opra-
cowanie, używanie i sprzedawanie implementacji wyżej wspo-
mnianego dokumentu nieograniczonej liczbie ubiegających 
się na bazie ogólnoświatowej, niedyskryminacyjnej i pod innymi 
rozsądnymi warunkami [Przewodnik 8 CEN-CENELEC ] 14.

13 Formularz Deklaracji można znaleźć w Przewodniku 8 CEN-CENELEC.

14 Przewodnik 8 CEN-CENELEC.
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2.  Posiadacz patentu lub innego prawa własności intelektualnej jest 
gotów udzielić nieodwołalnej licencji na opracowanie, używanie 
i sprzedawanie implementacji wyżej wspomnianego dokumentu 
nieograniczonej liczbie ubiegających się na bazie ogólnoświa-
towej, niedyskryminacyjnej i pod innymi rozsądnymi warunkami 
[Przewodnik 8 CEN-CENELEC] 15.

3.  Posiadacz patentu lub innego prawa własności intelektualnej  
nie wyraża woli udzielenia licencji, zgodnie z powyższymi 
postanowieniami 1 lub 2.

Międzynarodowe organizacje normalizacyjne ISO, IEC i ITU mają również 
podobną politykę praw własności intelektualnej, którą można znaleźć 
w Internecie w dokumencie Wspólna polityka patentowa ISO/IEC/ITU.

O ile normy de iure podlegają powyższej polityce patentowej, dzięki cze-
mu mogą być używane przez każdą zainteresowaną stronę, o tyle normy 
de facto mogą być chronione patentami. Jednakże rola, jaką patenty 
odgrywają w normach de facto, różni się znacznie w zależności od nor-
my oraz metody zastosowanej do jej opracowania. Normy konsorcjum 
i forum będą często przedmiotem polityki patentowej, która w większości 
przypadków dąży do zapewnienia, że treść norm i zaleceń jest, w miarę 
możliwości, wolna od opłat licencyjnych. W innych przypadkach, gdy 
norma de facto jest pisana przez jedną organizację lub grupę organizacji, 
norma może zawierać patenty lub odwoływać się do patentów nale-
żących do organizacji opracowującej normę lub osoby trzeciej. W tych 
przypadkach organizacja opracowująca normę może licencjonować 
patenty zawarte w normie bez uwzględnienia uczciwych, rozsądnych 
i niedyskryminacyjnych warunków.

15 Przewodnik 8 CEN-CENELEC. 



25

Podsumowanie rozdziału

Nowoczesny i zglobalizowany świat nie może istnieć bez norm wspiera-
jących współpracę, handel, zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy itp. 
Normy mają ogromny wpływ na życie codzienne i dlatego jest istotne, 
aby były one opracowane w warunkach, w których każdy ma możliwość 
uczestniczenia, a proces normalizacji kierowany przez konsens pozwa-
la na wysłuchanie i omówienie wszystkich poglądów w sposób otwarty 
i przejrzysty. Otwartość i przejrzystość to podstawowe aspekty pracy 
organizacji normalizacyjnych.

Ze względu na znaczenie norm niezbędne jest, aby każdy z nas miał 
pewną wiedzę na temat norm i normalizacji. Niektórzy potrzebują tylko 
ogólnego wglądu w charakter norm, podczas gdy inni potrzebują dogłęb-
nej wiedzy na temat dynamiki normalizacji i norm - wpływu, jaki normy 
mają na rynek; jak wdrażać normy w biznesie i jak uzyskać jak najwięcej 
korzyści z norm. Znaczenie norm nakłada na Ciebie odpowiedzialność za 
określenie twojego zaangażowania w normalizację. Jaka wiedza jest dla 
Ciebie odpowiednia? Jak możesz używać norm? W jaki sposób możesz 
włączyć się w opracowanie norm?
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Punkty do dyskusji

Poniżej znajdziecie kilka propozycji do dalszej dyskusji lub nauki. Mogą 
one być omawiane podczas zajęć w grupach lub być wykorzystywane 
jako pomysły na dalsze studia.

 1.   Jakie są definicje normy? Jakie są różnice pomiędzy nimi? Co te 
różnice oznaczają dla społeczeństwa, przedsiębiorców, konsu-
mentów, itp.?

 2.   Czy uważasz, że w przyszłości będzie więcej lub mniej norm? 
Czy będą one przede wszystkim krajowe, regionalne czy mię-
dzynarodowe? 





Rozdział 2

Dlaczego istnieją 
normy?
Jesper Jerlang  
Dyrektor ds. normalizacji
Duńska Jednostka Normalizacyjna, Dania
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Ewolucja norm 

Już od czasów starożytnych normy sprawdziły się jako cenne narzędzie. 
W klasycznej Grecji pierwsza zapisana norma (rzeźbiona w kamieniu) po-
wstała w celu zapewnienia jakości sworzni wykorzystywanych do łączenia 
części kolumn*. Grecy i Rzymianie używali norm przy budowaniu bez-
piecznych mostów i akweduktów.

W dawnych czasach normy były stosowane w połączeniu z handlem. 
Garnki na przykład, chociaż wykonywane ręcznie, były produkowane 
w stosunkowo jednolitych rozmiarach, zapewniając w ten sposób po-
równywalne miary objętości. Monety wprowadzono, by uzyskać bardziej 
unormowane jednostki płatności. Podobnie wagi zostały unormowane 
w celu uniknięcia oszustw w handlu.

Wprowadzenie systemu metrycznego jest uważane za jedną z pierwszych 
norm międzynarodowych ułatwiających porównywanie odległości po-
przez granice państw i sporządzanie dokładniejszych map.

Industrializacja oraz wzrost handlu transgranicznego zwiększyły potrzebę 
norm jako wspólnej platformy porozumienia. W 1865 r. w Paryżu została 
założona pierwsza międzynarodowa organizacja normalizacyjna - Mię-
dzynarodowa Unia Telegraficzna ITU, w związku z rozpowszechnieniem 
telegrafii. W 1906 r. została założona Międzynarodowa Komisja Elektro-
techniczna, a w 1920 r. został powołany prekursor ISO, Międzynarodowej 
Organizacji Normalizacyjnej.** Od tego czasu opracowano dziesiątki ty-
sięcy norm, które przynoszą korzyści społeczeństwom, przedsiębiorcom 
i konsumentom na różne sposoby.

* tzw. stela z Eleusis, IV w. p.n.e. (przyp. tłum.). 

** ISO została utworzona w 1947 r. W 1926 r. powołano Międzynarodową Federację 

Krajowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych, ISA (przyp. tłum.). 
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Przypadek 1: 
Niezbędne narzędzie – śrubokręt

Śrubokręt został wybrany przez artykuł w New York Times jako 
najlepsze narzędzie wynalezione w ostatnim tysiącleciu. Jednakże 
bez normalizacji śrubokręt nigdy nie okazałby się sukcesem.

Aż do początku XIX w. śruby były wykonywane na zamówienie do 
każdej maszyny. W 1841 r. czeladnik u producenta narzędzi i na-
rzynek imieniem Joseph Whitworth zebrał śruby od firm w całej 
Wielkiej Brytanii i przekazał swoje ustalenia Instytutowi Inżynierii Lą-
dowej. Jego ideą było znormalizowanie gwintów śrub wyznaczone 
jako średnia z istniejących śrub.

Otrzymano w ten sposób śrubę z gwintem o kącie 55°, który stał 
się normą na 20 lat. Mechanicy mieli jednak trudności z produkcją 
pod tym szczególnym kątem, dlatego amerykański inżynier William 
Seller zaproponował w zamian kąt 60°. Ten rodzaj śruby stał się 
później znany na całym świecie jako Ujednolicona Norma Gwintu, 
a potem został uznany na forum międzynarodowym jako norma 
ISO na gwint śrubowy 16.

Rysunek 4. Śrubokręt 
- niezbędne narzędzie

16 Choi et al.
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Jakie są korzyści ze stosowania norm?

Organizacje wykorzystują normy w różnych celach, a różne rodzaje norm 
spełniają różne potrzeby. Normy służą do tworzenia wspólnego języka 
oraz uzgodnienia, jakie wymagania musi spełniać wyrób, usługa lub pro-
ces. Normy są narzędziem biznesowym do komunikacji pomiędzy do-
stawcą a zaopatrzeniowcem i są niezastąpione w globalnych łańcuchach 
wartości we współczesnych czasach. Normy pomagają także zagwaran-
tować, że wyroby, materiały i konstrukcje są bezpieczne, dzięki czemu 
my, jako użytkownicy, możemy być pewni, że domy, mosty, maszyny, 
urządzenia elektryczne itp. są bezpieczne w użyciu.

Istnieje wiele różnych typów norm de iure, które służą do różnych 
celów.*

Normy terminologiczne są wykorzystywane do tworzenia wspólne-
go języka i są przede wszystkim używane w innowacyjnych obszarach, 
w których istnieje duża potrzeba wprowadzenia jasności w kwestii 
terminów i definicji. Normy symboli są ich odmianą, określają znaczenie 
wielu symboli używanych np. w rysunkach technicznych, schematach lub 
oznakowaniu drogowym.

Normy kompatybilności są wykorzystywane, żeby różne części lub 
produkty pasowały do siebie np. wtyczka była dopasowana do gniazdka, 
a gwint nakrętek do śrub itp. Są to z reguły normy określające wymagania 
dotyczące rozmiarów i projektowania. Przykładem z życia codziennego 
jest rozmiar papieru A4, który umożliwia opracowanie różnorodnych pro-
duktów takich jak segregatory, skoroszyty, drukarki itp. bez konieczności 
wprowadzania nieskończonej liczby rozmiarów. W efekcie przez ten typ 
norm ograniczona jest różnorodność. Oznacza to, że konsumenci mogą 
mieć większą pewność, że rzeczy pasują do siebie, mimo że są one pro-
dukowane przez różne organizacje, a dla organizacji oznacza to, że mogą 
one ograniczyć liczbę modeli, a tym samym obniżyć koszty.

Normy funkcjonalne określają wymagania dla działania, jakości, bezpie-
czeństwa lub innych parametrów, takich jak ochrona środowiska, zdrowia itp. 
Oznacza to, że normy zabezpieczają minimalny poziom np. wydajności 
lub bezpieczeństwa. Przyczyniają się one do budowania zaufania, ponie-
waż użytkownicy mogą być pewni, że produkt jest zgodny z wymaganym 

* Z uwagi na wielką różnorodność norm i podejść do norm istnieją różne sposoby ich 
klasyfikacji. Klasyfikacja zastosowana przez autorów podręcznika różni się od podanej 
w normie terminologicznej EN 45020 opracowanej na podstawie Przewodnika 2 ISO/IEC 
(przyp. tłum.).
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poziomem bezpieczeństwa lub jakości. Jako konsumenci chcielibyśmy 
przyjąć, że produkty, które kupujemy, są bezpieczne i nie istnieje ko-
nieczność badania zagrożeń związanych z określonym produktem.

Nabywcy, np. urządzeń medycznych, powinni być w stanie przyjąć, że 
urządzenia, które kupują, nie szkodzą pacjentom. Normy przyczyniają się 
do zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa.

Producenci korzystają z faktu, że rozwój może opierać się na znanych 
wymaganiach i można zaistnieć na rynku dzięki wykazaniu zgodności 
z dobrze określonymi normami. Normy tworzą zatem równe szanse, co 
ułatwia także małym przedsiębiorstwom zdobycie przyczółka na rynku. 
Ponieważ normy opisują nie tylko wymagania funkcjonalne, ale zawierają 
też wytyczne dotyczące sposobu osiągnięcia funkcjonalności służą za 
narzędzie do dzielenia się najlepszymi praktykami i zapewniają najszybszy 
sposób opracowania produktu.
Normy funkcjonalne zapewniają, że organizacje, które dostarczają pro-
dukty bezpieczne, działają w rozsądnych warunkach konkurencyjnych, 
a konkurencja nie opiera się na najniższej cenie uzyskiwanej kosztem 
bezpieczeństwa i wydajności. Zapewnienie wszystkim wyrównanych 
szans określonych przez normy gwarantuje, że konkurencja odbywa się 
przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W przeciw-
nym przypadku istnieje ryzyko, że jedna organizacja lub grupa organi-
zacji dominujących będzie określać wymagania, które są tak surowe, że 
w rzeczywistości ograniczają dostęp do rynku innym jednostkom, a tym 
samym utrudniają konkurencję.

Normy pomiarów i badań umożliwiają badanie produktów w jednolity 
sposób i uzyskanie zaufania do produktu. Normy te pozwalają producen-
tom wykazać i udokumentować jakość wyrobu lub usługi i mogą pomóc 
w zapewnieniu wystarczającego poziomu informacji dla nabywców. 
W ten sposób normy mogą być wykorzystane w handlu w celu zmniej-
szenia ryzyka i kosztów transakcyjnych. Normy pomiarów umożliwiają 
ponadto porównanie pomiarów. Różne metody pomiarowe np. do po-
miaru substancji szkodliwych w gazach spalinowych z elektrowni, mogą 
dać bardzo różne wyniki. Znormalizowane metody pomiarowe gwaran-
tują, że politycznie określone wartości graniczne i wykonane pomiary 
kontrolne są spójne.



35

Normy zarządzania stanowią dla organizacji narzędzie do skutecznego 
zarządzania swymi wysiłkami na rzecz doskonalenia w odniesieniu do 
różnorodnych parametrów, takich jak jakość, aspekty środowiskowe, zu-
życie energii, środowisko pracy, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeń-
stwo żywności itp. Normy zarządzania dostarczają środki do systema-
tycznego planowania i dalszych działań, a w konsekwencji mogą służyć 
do poprawy efektywności i jakości, obniżenia kosztów itp. Organizacje 
mogą wykorzystywać certyfikację 17 w celach marketingowych, aby roz-
szerzyć swoje profile działalności. Szereg ważnych organizacji przyjęło 
takie podejście do zarządzania jakością w swoim całym łańcuchu war-
tości poprzez systematyczne wymaganie, aby wszyscy podwykonawcy 
wdrożyli normy zarządzania jakością. Wynikiem tego jest znaczne ujed-
nolicenie jakości i potencjał do niebagatelnego obniżenia kosztów.

Podsumowanie niektórych efektów norm jest podane w tablicy 2. na 
następnej stronie.

17  Ocena zgodności produktów lub systemów przez niezależną stronę trzecią, często na 
zgodność z normą.
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Tablica 2. Efekt i wartość w odniesieniu do rodzajów norm

Typ normy Efekt techniczny 
i wartość

Efekt ekonomiczny 
i wartość

Terminologia 
i symbole

•  Jasność pojęć, definicji  
i symboli

•  Wspólny język

•  Niższe koszty 
transakcyjne

•  Korzyści sieciowe

Kompatybilność •  Spójne systemy 

•  Zmniejszona liczba wersji

• Interoperacyjność

•  Korzyści sieciowe

•  Możliwość skali

•  Niższe koszty

•  Innowacje

Funkcjonalność •   Bezpieczne produkty

•  Zmniejszone ryzyko

•  Znane wymagania

•  Zaufanie

•  Równe warunki

•  Dzielenie się najlepszymi 
praktykami

•   Otwarte rynki

•   Mniej barier penetracji 
rynku

•   Zmniejszone koszty 
transakcyjne

•   Akumulacja kompetencji 
oraz rozpowszechnianie 
wiedzy

•   Potencjał do odmo-
wy dostępu do rynku, 
jeżeli wymagania są zbyt 
restrykcyjne

Pomiary 
i badania 

•  Wykazanie i udokumen-
towanie właściwości 
produktu

• Większa precyzja

•  Porównywalne pomiary

•  Otwarte rynki

•  Mniej barier penetracji 
rynku

•  Zmniejszone koszty 
transakcyjne

•  Akumulacja kompetencji 
oraz rozpowszechnianie 
wiedzy

Zarządzanie •  Poprawa jakości 
zarządzania 

•  Optymalizacja procesów

•  Ograniczenie ryzyka

•  Możliwości 
marketingowe

• Niższe koszty

•  Innowacje

•  Wzrost gospodarczy  
i biznesu
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Wartość norm dla firmy

Duńskie badania wykazały, że większość organizacji stosuje normy 
przede wszystkim dlatego, że jest to od nich wymagane przez rynek, ich 
klientów albo przez ustawodawstwo 18. Ta sama grupa organizacji odpo-
wiedziała również, że stosowanie norm oferuje szereg korzyści: zdoby-
wanie wiedzy i najlepszych praktyk, łatwiejszą komunikację z klientami 
i dostawcami, wyższą jakość, zwiększoną efektywność oraz mniej wad 
i skarg (DAMVAD 2013).

Normy zapewniają organizacjom możliwość skoncentrowania się na 
jednoznacznej identyfikacji wymagań stawianych przez klientów co do 
wyrobów i usług. Normy zapewniają, że nie musi zaczynać się za każdym 
razem od zera i że ma się odpowiednią bazę do wykorzystania (patrz 
również rozdział 5: Normy wspierające innowacyjność). Normy stanowią 
zatem ważne narzędzie do rozwoju produktów, a tym samym do inno-
wacji. Oprócz tego większość nowych produktów ma być stosowana 
w połączeniu z istniejącymi produktami, a zatem istotnym aspektem 
staje się kompatybilność. Jednym z przykładów są wtyczki ładowania 
samochodów elektrycznych, które powinny pasować do gniazdek stacji 
ładowania.

18 Normy są z zasady dobrowolne, ale mogą być ściśle powiązane z ustawodawstwem 
(patrz rozdział 4).
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Przypadek 2: 
Przetrwanie firmy 1.0 - Jak zapewnić, że twój biznes 
nie jest dławiony przez normę

DAKA Biodiesel opracował i udoskonalił przetwarzanie odpa-
dów na biopaliwo drugiej generacji, które może być używane do 
napędu samochodów, autobusów itp. Firma przypadkowo dowie-
działa się o planowanej nowelizacji Normy Europejskiej dotyczącej 
biodiesla - EN 14214. Nowelizacja miała wprowadzić takie zmiany, 
które mogłyby podrożyć produkt DAKA i zmniejszyć jego war-
tość rynkową. Mogłoby to oznaczać koniec dla firmy, ale DAKA 
Biodiesel zgłosił się do komitetu CEN za pośrednictwem Duńskiej 
Jednostki Normalizacyjnej jako duński ekspert. W ten sposób 
przedstawiciel DAKA Biodiesel Kjær Andreasen otrzymał szansę, 
aby zapobiec opracowaniu normy, która mogłaby spowodować, 
że użycie produktów odpadowych do wytwarzania biodiesla 
byłoby dużo trudniejsze. „Wiedzieliśmy, że mieliśmy dobry pro-
dukt, ale mimo to rozegrała się długa walka, abyśmy byli w stanie 
formalnie sprzedawać produkt bezpośrednio na rynku”, wyjaśnia 
Kjær Andreasen, dyrektor techniczny w DAKA. Kontynuuje: „Kie-
dy masz innowacyjny produkt, trzeba odnosić się do istniejącego 
rynku. Nawet jeśli masz świetny produkt, to masz problem, jeśli nie 
odpowiada normom. Może być zaletą wytwarzanie produktów na 
rynek regulowany przez normy - wówczas wiesz dokładnie, jakie 
wymagania musi spełniać twój produkt” (Danish Standards Vækst + 
Kvalitet 2012 r.).
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Z tego względu, że normy zapewniają wiedzę i najlepsze praktyki orga-
nizacje doświadczają, że często wynikiem norm są ulepszone wyroby 
i usługi, a także usprawnione oraz bardziej wydajne i efektywne procesy. 
Normy mają tym samym pozytywny wpływ na produktywność orga-
nizacji. Wynika to również z badań związku między stosowaniem norm 
a rozwojem i wzrostem organizacji. Duńskie badania przeprowadzone 
w 2007 r. pokazują, że organizacje stosujące normy odnotowują wzrost 
swej produktywności o 10-15% w porównaniu z organizacjami, które nie 
korzystają z norm, a ich wartość dodana jest o 20-25% wyższa (CEBR 
2007). Może to być dwukierunkowa interakcja: organizacje, które używa-
ją norm, zwiększają swą produktywność, a/lub organizacje najbardziej 
produktywne wykorzystują normy. Brytyjskie badania pokazują, że normy 
wsparły 37,4% wzrostu wydajności pracy i 28,4% wzrostu PKB w gospo-
darce Wielkiej Brytanii w latach między 1921-2013 (CEBR 2015). Podobne 
badania kanadyjskie wskazują, że od 1981 do 2004 r. normy odpowiadały 
za ok. 17% wzrostu wydajności pracy w Kanadzie (Standards Council of 
Canada. 2007). Australijscy i francuscy badacze obliczyli, że wzrost liczby 
norm o 1% skutkuje wzrostem produktywności 0,12% do 0,17% (AFNOR 
2009, Standards Australia 2007 i Standards Council of Canada 2007). 

Udział w pracach normalizacyjnych może także przynieść korzyść fir-
mom poprzez zapewnienie, że ich produkt pasuje do obecnych i przy-
szłych norm. Firmy mogą na przykład osiągnąć to poprzez uczestnictwo 
w procesie opracowania norm i w ten sposób mieć wpływ na treść, 
gdy norma jest nowelizowana. Firma może też podjąć inicjatywę w celu 
stworzenia nowej normy. Konsorcja zajmujące się badaniami i innowa-
cjami, w których współpracują ze sobą instytucje badawcze i firmy, mogą 
- w zależności od rodzaju badań, jakie prowadzą - odnieść korzyści z po-
pierania opracowania pre-normy w celu promowania swoich wyników 
lub metod społeczności normalizacyjnej oraz wszystkim użytkownikom 
norm. Korzyści zilustrowano w poniższym przypadku:
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Przypadek 3: 
Jak z normami uzyskać dostęp do rynku

Firma architektoniczna 3XN i jej jednostka innowacji GXN pracują 
nad rozwojem nowych biobazowych materiałów kompozyto-
wych dla przemysłu budowlanego. Współpracują z 12 innymi 
europejskimi firmami i organizacjami w ramach Europejskiego 
Projektu Innowacji. Jedną z organizacji jest Portugalskie Krajo-
we Laboratorium Inżynierii Lądowej, które zapewnia, że rozwój 
będzie uwzględniał zarówno istniejące normy dla materiałów 
budowlanych, jak też może zainicjować opracowanie nowych 
norm, żeby zagwarantować, że nowe biobazowe materiały 
kompozytowe mogą uzyskać szybki dostęp do rynku. 3XN i GXN 
często doświadczają, że brak norm dla oznakowania CE materia-
łów budowlanych (patrz również paragraf o ocenie zgodności) 
może utrudniać innowacje w branży budowlanej: „Gdy brakuje 
regulacji dla nowych materiałów i alternatywnego wykorzystania 
istniejących, zarówno nasza praca, jak i praca inżynierów służąca 
wykazaniu zgodności posuwa się powoli”. Jeżeli nowy produkt 
nie pasuje do istniejących norm, może to skutkować koniecz-
nością wyboru rozwiązania droższego, mniej skutecznego co 
do zasobów lub obciążającego środowisko naturalne zamiast 
tańszych i bardziej trwałych komponentów, ponieważ proces 
dokumentacji dla innowacyjnego komponentu bez norm staje się 
nie do pokonania. Normalizacja wymaga czasu i dlatego normy 
powinny być brane pod uwagę od samego początku projektów 
badawczo-rozwojowych, aby zminimalizować ryzyko spowol-
nienia rozpowszechniania nowych metod i technologii z powo-
du nieaktualnych norm lub braku norm w ogóle. (Morten Lund 
Normann, inżynier GXN).
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Wartość norm dla społeczeństwa

Jak opisano powyżej normy dają wiele pozytywnych efektów związanych 
z jakością, interoperacyjnością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska 
itp. Przyczyniając się choćby tylko do bezpieczniejszych w użytkowa-
niu produktów, odgrywają dużą rolę w zapobieganiu znacznej liczbie 
wypadków, a tym samym zaoszczędzają społeczeństwu znaczną sumę 
pieniędzy.

Wiele krajów wdrożyło normy jako dodatek do ich ustawodawstwa. Za-
zwyczaj wykonuje się to poprzez określenie w przepisach ogólnych wy-
magań dotyczących np. bezpieczeństwa i odwoływanie się do jednej lub 
większej liczby norm dotyczących konkretnych wymagań technicznych, 
które produkt musi spełnić, aby być zgodny z przepisami prawa. Stosując 
normy jako podstawę, ustawodawcy czerpią wiele korzyści. Po pierw-
sze zyskują dostęp do wiedzy ekspertów z przedsiębiorstw, organizacji, 
uczelni i organizacji pozarządowych. Po drugie mają dostęp do zasobów 
dostarczanych przez tych ekspertów. Po trzecie korzystają oni z faktu, że 
normy są aktualizowane częściej niż przepisy prawa. Wybierają raczej po-
wołanie się na normy międzynarodowe lub regionalne (europejskie) niż 
krajowe, władze jednocześnie otwierają rynki i zwiększają konkurencję, 
czego wynikiem są lepsze i tańsze produkty.

Najszersze zastosowanie norm w prawodawstwie ma miejsce w UE, gdzie 
regulacja Jednolitego Rynku jest oparta głównie na zasadzie „Nowego 
podejścia”. Tutaj ustawodawcy definiują zasadnicze wymagania w roz-
porządzeniach i dyrektywach, podczas gdy Normy Europejskie określają 
wymagane specyfikacje techniczne. Komisja Europejska wskazuje na po-
trzebę norm do celów konkretnej dyrektywy, a europejskim organizacjom 
normalizacyjnym CEN, CENELEC i ETSI powierza mandat normalizacyjny 
w celu opracowania odpowiednich norm. Normy te, nazywane normami 
zharmonizowanymi, zapewniają domniemanie zgodności z dyrektywą 
lub rozporządzeniem. (Patrz rozdział 4: Normy i przepisy - w jaki sposób 
są ze sobą powiązane i jak oddziałują jedne na drugie?).

Do tego należy dodać wpływ norm na rozwój gospodarczy. Rosnąca 
liczba norm międzynarodowych i regionalnych (europejskich) zapewnia 
równe szanse dla sektora przedsiębiorstw i usuwa bariery techniczne 
w handlu, często tworzone przez normy i przepisy krajowe. Oznacza to, 
że normy odgrywają kluczową rolę w handlu międzynarodowym.
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Przypadek 4: 
Konteneryzacja – wartość bycia wewnątrz pudła

Aż do lat 50. XX w. towary były transportowane w skrzyniach, 
workach lub opakowaniach plastikowych, które były dopasowy-
wane pod względem wielkości do konkretnej partii. To sprawiało, 
że umieszczenie ładunku w kadłubach statków transportowych 
było trudne i czasochłonne, a towary zajmowały więcej miejsca 
niż to konieczne.

W 1968 r. ISO opublikowała rewolucyjną normę - ISO 668, która 
ujednoliciła kontenery do przewozu morskiego. Mówiąc naj-
prościej, norma ustaliła wymiary znormalizowanego kontenera 
w uzupełnieniu do niektórych funkcji, które ułatwiły transport 
kontenerów.

Dzięki normalizacji wymiarów kontenera na szczeblu transgra-
nicznym uzyskano istotną poprawę wydajności. Kontenery ISO 
są „intermodalne”, co oznacza, że kontener może być przemiesz-
czany z jednego środka transportu na inny (ze statku na kolej itp.) 
bez konieczności przeładowywania zawartości. Oprócz tego 
kontenery ISO są wielokrotnego użytku i mają korpusy z otwora-
mi na łączniki blokujące skręt na każdym z ośmiu naroży, przez 
co łatwo je załadować na ciężarówki i układać na statkach. Po-
dobnie identyczne urządzenia mogą być używane we wszystkich 
portach na całym świecie, a kontenery można układać w stos 
niezależnie od kraju ich pochodzenia.

Kontener ISO wywarł wielki wpływ na świat, narzucając obecnie 
wymiary dotyczące mnóstwa aspektów logistycznych takich jak 
wysokość tuneli, szerokość pojazdów, projektowanie statków 
i urządzeń przeładunkowych do załadunku i rozładunku konte-
nerów itp. Znormalizowane zostały też palety i skrzynie, tak aby 
pasowały do kontenerów. (Choi et al).
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Rysunek 5. Znormalizowane kontenery

Poprzez stymulowanie produktywności i innowacyjności, jak opisano 
powyżej, normy stają się istotną siłą napędową wzrostu gospodarczego; 
faktycznie siłą napędową podobną do patentów. Szereg badań na temat 
związku między normami a wzrostem gospodarczym przeprowadzono 
w Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Kanadzie. Badania poka-
zują, że normy odpowiadają za 1% do 4% wzrostu produktu krajowego 
brutto (PKB) (Swan 2010).

Wartość norm dla konsumentów

Normy mają również bezpośrednią wartość dla konsumentów, choć 
niewielu z nich jest świadomych, w jakim stopniu normy wpływają na ich 
codzienne życie. Normy są wszędzie – wykorzystywane są w meblach, 
tkaninach, ekspresie do kawy, kaskach rowerowych, przy badaniu emisji 
szkodliwych substancji z np. produktów do pielęgnacji dziecka itp. Normy 
zapewniają bezpieczeństwo, ochronę oraz przystępne cenowo, kompaty-
bilne produkty w codziennym życiu konsumentów. 

Sprawdzenie, czy wyrób lub usługa spełnia określone normy, może pomóc 
konsumentom wybrać odpowiedni wyrób lub usługę, w zależności od 
tego, co jest dla nich ważne (np. środowisko, bezpieczeństwo, rozmiar itp.).
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Sprawdzanie zgodności z normami zapewni również kompatybilność 
pomiędzy produktami, która może być kluczowa dla funkcjonalności np. 
sprzętu IT. Normalizacja umożliwia również indywidualizację masową, 
zapewniając konsumentom możliwość indywidualnego dostosowania 
swoich produktów bez znaczącego zwiększania kosztów (Choi et al). 

Przez cały dzień konsumenci stykają się z tysiącami norm na wszystko: 
od prześcieradeł do efektywności energetycznej. Chociaż jest niemożli-
we, aby konsument miał wiedzę o wszystkich tych normach, to powinien 
mieć świadomość istnienia norm jako „niewidzialnej” struktury, która 
pomaga mu polegać na produktach bez faktycznej konieczności czytania 
samych norm.

Ocena zgodności

Coraz więcej organizacji działa na rynku światowym, a nie tylko na pozio-
mie krajowym. Oznacza to, że dla nich najistotniejsze jest, aby ich pro-
dukty i usługi mogły być sprzedawane w wielu krajach i aby mogły one 
z łatwością importować części do swej produkcji. W 1980 r. potrzeba ta 
doprowadziła do znacznego wzrostu liczby Norm Europejskich19 i Mię-
dzynarodowych, które dostarczają wymagania sięgające ponad granice 
państw. Aby tworzyć silny rynek europejski (Jednolity Rynek) wszystkie 

19  Wzrost liczby norm w Europie od 1985 r. i później ma głównie związek z wdrożeniem 
„Nowego podejścia” w Unii Europejskiej. „Nowe podejście” ma na celu opracowan-
ie dyrektyw ramowych zamiast dyrektyw o bardzo szczegółowych wymaganiach dla 
bezpieczeństwa itp. Dokonano tego głównie w obszarach odnoszących się do wymagań 
związanych z produktem np. bezpieczeństwa maszyn, w których istnieje potrzeba 
oznakowania CE produktu w celu wykazania zgodności z dyrektywą. Aby wesprzeć 
dyrektywy ramowe o pewne bardziej szczegółowe informacje co do badań itp. Komisja 
Europejska zharmonizowała szereg norm dla każdej z dyrektyw ramowych. Jeśli produ-
cent zastosuje się do normy zharmonizowanej – spełni wymagania określone w dyrekty-
wie i może swój produkt oznakować CE.

  Powodem tworzenia dyrektyw ramowych i norm zharmonizowanych zamiast dyrektyw 
z bardziej szczegółowymi wymaganiami było usprawnienie systemu. Dyrektywy ramowe 
mogą działać dłużej, ponieważ wystarczy tylko wprowadzić zmiany w normach zhar-
monizowanych wtedy, gdy jest opracowany nowy typ wyrobu lub gdy chce się zmienić 
wymagania. To stworzyło zapotrzebowanie na znacznie więcej Norm Europejskich.

  (Więcej informacji, patrz np. Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and 
SMEs. http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm.).
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krajowe jednostki normalizacyjne w Europie są zobowiązane do wyco-
fania norm krajowych z danego tematu, jeśli jest opracowywana Norma 
Europejska, a jeśli chcą stworzyć normę krajową, muszą najpierw zwró-
cić się do europejskich organizacji normalizacyjnych z pytaniem, czy są 
one zainteresowane opracowaniem Normy Europejskiej, zanim rozpocz-
ną działalność na poziomie krajowym. Oznacza to, że dla firmy jest ko-
nieczne jedynie, aby wykazać zgodność z jedną normą w całej Europie.

Ocena zgodności obejmuje zbiór procesów, które pokazują, że pro-
dukt, usługa lub system spełnia wymagania normy*. Poddanie się ocenie 
zgodności daje szereg korzyści:

•  zwiększa zaufanie konsumentów i innych zainteresowanych stron

•  daje firmie przewagę konkurencyjną poprzez udokumentowanie, 
że spełnia wymagania normy

•  zapewnia, że spełnione są warunki dotyczące zdrowia, bezpie-
czeństwa i środowiska.

Głównymi formami oceny zgodności są badania, certyfikacja i inspekcja 20.

Zgodność z normami redukuje bariery techniczne w handlu i otwiera rynki, 
ułatwiając eksport i import produktów. Oznacza to, że np. podzespoły do 
produktu mogą być wytwarzane w wielu krajach i montowane w innym. 
Przemysł samochodowy jest przykładem, gdzie jest to robione od wielu 
lat, co daje mu przewagę masowej personalizacji.

W wielu obszarach firma ma możliwość wykazania, że spełnia wymagania 
normy, przez własną deklarację zgodności. Jednak w niektórych obsza-
rach wymagane jest, aby strona trzecia (neutralna i niezależna organizacja 
certyfikująca) badała i weryfikowała, czy produkt, komponent, obsługa itp. 
spełniają kryteria zawarte w normie, żeby móc używać znaku zgodności.

* Jest to tylko jeden z aspektów oceny zgodności. Może ona dotyczyć także spełnienia 
innych wymagań, np. przepisów (przyp. tłum.).

20  What is conformity assessment: http://www.iso.org/iso/home/about/ 
conformity-assessment.htm
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Organizacje certyfikujące powinny uzyskać formalne uznanie przez 
autorytatywną stronę (jednostkę akredytującą), że są kompetentne do 
przeprowadzania pewnych zadań certyfikacyjnych po to, aby miały prawo 
certyfikować. W obu jednak przypadkach to firma jest odpowiedzialna za 
stwierdzenie, że spełnia określone wymagania, a zatem podlega ustawo-
dawstwu dotyczącemu odpowiedzialności prawnej (Hesser et al 2010).
 
Przykładami znaków zgodności są:

• znak UL*

• CEN Keymark**

• oznakowanie CE

Oznakowanie CE jest w pewnym sensie wyjątkowe, ponieważ wyroby 
objęte niektórymi dyrektywami Unii Europejskiej (np. bezpieczeństwo za-
bawek) muszą posiadać oznakowanie CE, żeby mogły być sprzedawane 
w Europie. Inne znaki są dobrowolne.
 
W 1985 r. Komisja Europejska uznała potrzebę zgodności w całej Europie 
i zostało opracowane tak zwane „Nowe podejście”. Dyrektywy Unii Euro-
pejskiej, zwane „dyrektywami Nowego podejścia”, definiują „zasadnicze 
wymagania” dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
Produkty muszą spełniać te wymagania, aby mogły być wprowadzane na 
rynek europejski 21. Sposobem na wykazanie spełnienia tych wymagań 
jest zastosowanie norm***. Normy związane z „Nowym podejściem” na-
zywane są normami zharmonizowanymi, co oznacza, że są one uznane, 
zatwierdzone i zaakceptowane w całej UE. Nowe podejście i normalizacja 
europejska znacząco przyczyniły się do rozwoju Jednolitego Rynku.22 
(patrz rozdział 4: Normy i przepisy - w jaki sposób są ze sobą powiązane 
i jak oddziałują jedne na drugie?).

21  http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwestandfor/supportlegislation/ 
newapproachdirectives.html

22 New Approach Standardisation in the Internal Market. http://www.newapproach.org/

* Zastrzeżony znak certyfikacyjny Underwriters Laboratories (USA) (przyp. tłum.).

** Znak zgodności z Normą Europejską (przyp. tłum.).

*** Jest to jeden ze sposobów, ale nie wyłączny, oparty na zasadzie domniemania zgodności 

(przyp. tłum.).
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Potrzeba zgodności doprowadziła także do tak zwanych Umów o Wza-
jemnym Uznawaniu, w których jedna ze stron (często kraj) wyraża zgodę 
na uznawanie wyników procedur oceny zgodności wykonanej przez jed-
nostki oceny zgodności drugiej strony (Hesser et al., 2010). 

Przykładem tego jest Umowa o Wzajemnym Uznawaniu Wspólnota Eu-
ropejska - Australia (EC-MRA). W przypadku australijskich eksporterów 
oznacza to, że zgodność z odpowiednimi dyrektywami WE można usta-
lić w Australii. W ten sposób produkty mogą być wprowadzane na rynek 
Unii Europejskiej bez dalszej interwencji władz Wspólnoty Europejskiej.23

Normalizacja tworzy wartość na wielu poziomach

Jak opisano w niniejszym rozdziale normy wpływają na społeczeństwo 
oraz biznes na wiele sposobów i od setek lat tworzą wspólny język dla 
producentów i konsumentów. Normy mogą określać wiele aspektów po-
cząwszy od terminologii, symboli, kompatybilności, wydajności, pomiaru, 
metod badań aż do systemów zarządzania. Normy są kręgosłupem Jed-
nolitego Rynku Europejskiego i są kluczowymi składnikami w tworzeniu 
bezpieczeństwa, interoperacyjności, wydajności itp. zarówno na korzyść 
biznesu, jak i konsumentów.

Normy wpływają bardzo silnie także na konsumentów. Każdego dnia 
konsumenci napotykają tysiące norm - często nawet nie zauważając 
ogromnego wpływu, jaki mają one na ich codzienne życie.

Niezależnie od tego, czy normy są stosowane celowo jako element 
opracowywania produktu, strategii biznesowej, w sytuacji zakupu czy 
niezauważone przez masy, jedno jest pewne: na całym świecie normy 
odgrywają ogromną rolę w społeczeństwie, dla firm i konsumentów.

23  European Community-Australia Mutual Recognition Agreement.  
http://www.industry.gov.au/industry/IndustryInitiatives/TradePolicies/TechnicalBarriers-
toTrade/Pages/ECAustMRA.aspx
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Punkty do dyskusji

Poniżej znajdziecie kilka propozycji do dalszej dyskusji lub nauki. Mogą 
one być omawiane podczas zajęć w grupach dyskusyjnych lub być wy-
korzystywane jako pomysły na dalsze studia.

 1.   Jakie są korzyści z norm dla różnych grup docelowych uwzględ-
nionych w procesie normalizacji? W jaki sposób można te ko-
rzyści zmaksymalizować (na przykład zaangażowanie, rozpo-
wszechnianie, itp.)?  
(Grupą docelową jest w tym przypadku: społeczeństwo, biznes 
i konsumenci).

 2.  Wybierz normę i omów korzyści społeczne, gospodarcze, dla 
konsumentów oraz wpływ tej konkretnej normy. Czy korzyści 
i wpływ są różne dla społeczeństwa, biznesu lub konsumentów? 
Dlaczego tak lub dlaczego nie?

 3.  Dlaczego chciałbyś jako firma, mieć swój produkt certyfikowany 
na zgodność z normą? Jakie są korzyści z certyfikacji przez stro-
nę trzecią w stosunku do samodeklaracji?
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Rozdział 3

Jak normy  
są opracowywane
i jaka jest ich struktura?

Antti Karppinen  
Dyrektor Techniczny  
Fińskie Stowarzyszenie Normalizacyjne, Finlandia
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Dlaczego wiedza o procesie normalizacji jest istotna?

W tym rozdziale poznasz proces normalizacji, opracowywanie norm, 
udział w opracowaniu norm de iure, budowę norm oraz najbardziej typo-
we dokumenty normalizacyjne. W ten sposób uzyskasz wiedzę o struktu-
rach stojących za normami, która pomoże ci lepiej je zrozumieć i czytać. 
Wszystkie normy krajowe, europejskie i międzynarodowe de iure są skon-
struowane w ten sam sposób, więc jeśli jesteś zaznajomiony z tą strukturą, 
będziesz mógł bardzo szybko zorientować się co do ogólnego zakresu 
normy. Zdobędziesz także wiedzę o tym, jak uczestniczyć w opracowy-
waniu norm, jeśli będziesz chciał np. mieć pewność, że twoja firma jest 
zaznajomiona z jakąś pojawiającą się normą, która może być zastosowana 
na twoim rynku lub przez twoich konkurentów.

Mapa Świata Normalizacji

Normy są sporządzane na różnych poziomach. Niektóre normy są opra-
cowywane dla celów krajowych, inne są opracowywane i publikowane 
dla regionu europejskiego. Istnieją ponadto normy, które są stosowane 
na całym świecie. Krajowe organizacje normalizacyjne są odpowiedzial-
ne za przygotowanie norm krajowych oraz udział w procesie norma-
lizacji europejskiej i międzynarodowej. Każdy kraj europejski ma swoją 
własną jednostkę normalizacyjną, która jest odpowiedzialna za opra-
cowanie norm krajowych oraz uczestniczy w normalizacji europejskiej 
i międzynarodowej.

Normalizacja de iure

Normy Europejskie de iure24 są opracowywane i publikowane przez 
CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny), CENELEC (Europejski Ko-
mitet Normalizacyjny Elektrotechniki) i ETSI (Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych).

24 Patrz Rozdział 1 Co to jest norma? - aby sprawdzić definicję normy de iure. 
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Działają one jako organizacja współpracy dla krajowych jednostek nor-
malizacyjnych wszystkich krajów UE i EFTA. CEN ma ponad 30 człon-
ków krajowych. CEN i CENELEC są to międzynarodowe stowarzyszenia 
non-profit, które wraz z ETSI, Europejskim Instytutem Norm Teleko-
munikacyjnych zostały oficjalnie uznane za europejskie organizacje 
normalizacyjne.

Kraje członkowskie UE są zobowiązane do przyjęcia każdej Normy 
Europejskiej jako normy krajowej. Muszą też wycofać każdą istniejącą 
normę krajową, która jest sprzeczna z nową Normą Europejską. Wszyst-
kie Normy Europejskie, które zostały zatwierdzone i przyjęte przez CEN 
i CENELEC, są zatem automatycznie przyjęte i uznane we wszystkich 
krajach członkowskich przez organizacje członkowskie CEN i CENELEC. 
Celem procedury jest zagwarantowanie wspólnego zbioru norm dla 
regionu europejskiego. Normy opublikowane przez CEN i CENELEC są 
identyfikowane za pomocą unikalnego identyfikatora liczbowego po-
przedzonego symbolem „EN” na stronicy tytułowej normy.

Normy Międzynarodowe de iure są opracowywane i publikowane przez 
ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) założoną w 1947 r.
Członkami ISO są krajowe jednostki normalizacyjne. Z ponad 160 krajów. 
Normy z zakresu technologii elektrycznych, elektronicznych i związanych 
są opracowywane i publikowane przez IEC (Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną), która ma ponad 80 członków krajowych. ITU opra-
cowuje na poziomie międzynarodowym normy dotyczące dziedziny 
telekomunikacji.*

Organizacje członkowskie ISO, IEC i ITU mogą przyjmować Normy Mię-
dzynarodowe jako normy krajowe, choć jest to dobrowolne. CEN  
i CENELEC współpracują z ISO i IEC zgodnie z umowami dwustronnymi 25, 
przez co Normy Międzynarodowe (ISO lub IEC) są często przyjmowane 
jako Normy Europejskie (EN). W tym przypadku są one również przyjęte 
na szczeblu krajowym jako np. normy EN ISO lub EN ISO/IEC w pań-
stwach członkowskich. Oprócz działania w celu uzyskania zbioru spój-

25 Określonych w Porozumieniu Wiedeńskim i Drezdeńskim.  
* Głównym produktem ITU są normatywne zalecenia (Rekomendacje). Rekomendacje są 
normami, które definiują, jak działają i współpracują sieci telekomunikacyjne (przyp. tłum.).
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nych norm na szczeblu zarówno europejskim, jak i międzynarodowym 
jednostki normalizacyjne różnych regionów współpracują ze sobą 
w celu dostarczenia norm, które się nawzajem uzupełniają, a nie są ze 
sobą sprzeczne. Na przykład około 30% norm CEN jest opartych na 
pracach prowadzonych przez ISO. Około 75% norm elektrotechnicz-
nych CENELEC bazuje na Normach Międzynarodowych opracowanych 
przez IEC. Oznacza to, że poprzez implementację krajową wiele norm 
krajowych jest identycznych z Normami Międzynarodowymi lub na nich 
bazuje.

Tablica 3. Relacje między organizacjami normalizacyjnymi na szczeblu 
krajowym, europejskim i międzynarodowym

Międzynarodowy IEC ISO ITU

Europejski CENELEC CEN ETSI

Krajowy Krajowa Organizacja Normalizacyjna

Inne organizacje opracowujące normy

Istnieją organizacje* specjalizujące się w opracowywaniu norm, inne 
niż formalne organizacje normalizacyjne opisane powyżej (patrz także 
Rozdział 1: Co to jest norma?). Oznacza to, że ich podstawową działalno-
ścią jest normalizacja, ale nie mają akredytacji rządowej lub formalnego 
związku z rządem, który mają formalne organizacje normalizacyjne. 

Organizacje te kształtują swój proces normalizacji w sposób, który często 
jest podobny do tego, jaki mają formalne organizacje normalizacyjne 
jak np. dokumenty konsensualne opracowane przez komitety, które są 
otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron (Hesser et al 2010). Przy-
kładami organizacji specjalizujących się w normalizacji są: Instytut Inży-
nierów Elektrotechniki i Elektroniki (IEEE), Amerykańskie Stowarzyszenie 
ds. Badań i Materiałów (ASTM) itp.

* zwane jednostkami normalizującymi zgodnie z Przewodnikiem 2 ISO/IEC (przyp. tłum.).
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Konsorcja i dominacja na rynku

Normy mogą być również opracowane przez konsorcja lub są efektem 
dominacji rynkowej (normy de facto). Ten sposób opracowywania norm 
charakteryzuje otwartość tylko dla zaproszonych do udziału. Konsorcja 
są często tworzone w celu promowania konkretnej technologii, a nor-
my są opracowywane w celu promowania praktyk ustanowionych przez 
tylko jedną firmę (Hesser et al 2010).

Dzięki opracowaniu normy w taki sposób firmy lub konsorcja mogą uzy-
skać duży udział w rynku przez jego zdominowanie. Jest to jednak ryzy-
kowna strategia, ponieważ takie działanie może doprowadzić do wojen 
normalizacyjnych, gdy więcej niż jedno przedsiębiorstwo lub konsorcjum 
próbuje wyznaczyć normy dla rynku.

Jak przebiega proces normalizacji?

Normy są opracowywane w komitetach technicznych i ich podko-
mitetach, a także w grupach roboczych. Istnieje kilkaset komitetów 
technicznych w systemie CEN, CENELEC, ISO i IEC. Organizacje człon-
kowskie wnoszą wkład i pomagają w pracach normalizacyjnych, w któ-
rych reprezentują sprawy swoich interesariuszy. Wszystkie organizacje 
członkowskie mają prawo do udziału w pracach wszystkich komitetów 
i mogą nominować ekspertów do grup roboczych. W ramach prac 
komitetu technicznego na szczeblu międzynarodowym organizacje 
członkowskie mogą mieć status członków „P” (uczestniczących) lub „O” 
(obserwatorów).

Udział w opracowywaniu norm w systemie formalnym jest otwarty dla 
wszystkich. Jest to działalność dobrowolna oparta na konsensie. Komite-
ty techniczne powinny przede wszystkim składać się z ekspertów z każ-
dego odpowiedniego sektora społeczeństwa np. przemysłu i handlu, 
agencji konsultingowych, środowisk akademickich i instytutów badaw-
czych, konsumentów i pracowników, władz publicznych jak i rządu. 
Udział szerokiego grona ekspertów prowadzi do stworzenia uzgodnionej 
praktyki w danej dziedzinie
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Cykl życia normy de iure

Opracowanie normy przechodzi pewną ścieżkę od projektu normy przez 
fazę konsultacji publicznych*, głosowania, publikowania, a w końcu do 
wdrożenia normy.

Propozycja
i zatwierdzenie

Etap projektu
i komentarzy

Konsultacje 
publiczne 
i głosowanie

Projekt 
do głosowania 
formalnego 
(możliwy)

Publikacja 
�nalna

Rysunek 6. Etapy opracowania normy formalnej. W zależności od organi-
zacji mogą pojawić się niewielkie różnice.

Konsultacje publiczne oznaczają, że każda jednostka członkowska zwal-
nia projekt normy do komentarzy publicznych w swym własnym kraju. 
Opinia każdego państwa członkowskiego jest opracowana na zasa-
dzie konsensu w krajowym komitecie zwierciadlanym lub na podstawie 
konsultacji społecznych. Jeśli tekst normy jest zatwierdzony na etapie 
konsultacji, nie ma potrzeby dalszego głosowania.

Przegląd jest także etapem cyklu życia normy. Komitet techniczny za-
pewnia, że norma jest aktualna, a także regularnie sprawdza, czy norma 
powinna zostać zmieniona, czy nie. Wymaga się, aby pierwszy przegląd 
odbył się w ciągu pięciu lat po wdrożeniu normy.

Bardziej szczegółowy wykres na temat opracowywania norm - patrz 
Załącznik A: Szczegółowy opis procesu normalizacji w CEN.

* formalny proces konsultacji publicznych nosi nazwę Ankiety Powszechnej (przyp. tłum.).
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Jak wziąć udział? 

Normalizacja jest otwarta dla wszystkich 26. Najprostszym sposobem, 
aby dowiedzieć się o bieżącej działalności normalizacyjnej oraz wziąć 
udział w procesie normalizacji jest skontaktowanie się z krajową jed-
nostką normalizacyjną (listę organizacji członkowskich z informacjami 
kontaktowymi można znaleźć np. na stronach internetowych organizacji 
europejskich i międzynarodowych 27). Jednostki członkowskie tworzą 
komitety zwierciadlane dla komitetów i obszarów, którymi dane kraje są 
zainteresowane.

Komitet zwierciadlany jest to grupa normalizacyjna, która daje krajowym 
interesariuszom możliwość uzyskania wglądu i uczestnictwa w procesie 
normalizacji europejskiej i/lub międzynarodowej z poziomu krajowego, 
z perspektywy krajowej i w języku krajowym.

Różne sposoby uczestniczenia w normalizacji

Śledzenie normalizacji w twoim obszarze zainteresowań pomaga przewi-
dzieć wszelkie nadchodzące zmiany.

Zobacz poniżej szczegóły różnych poziomów zaangażowania w proces 
opracowywania norm;

 • Członkostwo w krajowym komitecie zwierciadlanym 

  –  Członkostwo w krajowym komitecie zwierciadlanym oferuje 
możliwość śledzenia prac normalizacyjnych od samego po-
czątku i daje szansę wypowiedzenia się w krajowych komen-
tarzach. Istnieje możliwość wzięcia udziału w pracach komite-
tów zwierciadlanych za pośrednictwem krajowych jednostek 
normalizacyjnych. 

 • Delegowanie do komitetu technicznego

  –  Jako delegat reprezentujesz swój krajowy komitet zwiercia-
dlany, a tym samym swój kraj w europejskim lub międzynaro-
dowym komitecie technicznym 

26 W niektórych krajach pobierana jest opłata za uczestnictwo.

27 www.cencenelec.eu, www.iso.org, www.iec.ch
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 • Członkostwo w grupach roboczych 

  –  Jako członek grupy roboczej możesz wziąć udział w opraco-
wywaniu treści normy. Członkowie grup roboczych zajmują 
się również uwagami zebranymi w trakcie konsultacji publicz-
nych z każdego uczestniczącego kraju oraz decydują o osta-
tecznych zmianach. Do grup roboczych można dołączyć za 
pośrednictwem krajowych jednostek normalizacyjnych. 

 • Zgłaszanie uwag na etapie konsultacji publicznych

  –  Wszystkie projekty norm muszą przechodzić przez konsul-
tacje publiczne, podczas których każdy zainteresowany w tej 
sprawie może zatwierdzić/odrzucić projekt treści normy z ko-
mentarzami technicznymi i/lub redakcyjnymi. 

Można mieć różne role w komitetach i grupach roboczych. Oto kilka 
przykładów głównych ról:

Ekspert

Ekspert to osoba nominowana jako członek grupy roboczej lub komitetu 
technicznego przez krajową organizację normalizacyjną. Ekspert uczest-
niczy w technicznym pisaniu norm.

Zwołujący WG

Osoba odpowiedzialna za administrowanie grupą roboczą (working 
group WG), aranżowanie posiedzeń, działająca jako przewodniczący 
posiedzeń i dostarczająca dokumenty. Jej zadaniem jest pomoc eks-
pertom w znalezieniu wystarczająco szerokiego konsensu w przedmio-
towej sprawie. Składa ona również komitetowi technicznemu sprawoz-
dania z osiągniętych postępów prac.
 
Delegat

Delegat jest nominowany przez krajową jednostkę normalizacyjną, którą 
reprezentuje na posiedzeniach komitetu technicznego. Delegat uczest-
niczy w tworzeniu wielonarodowego konsensu i podejmowaniu decyzji 
jako przedstawiciel swego własnego kraju. Inaczej niż jako ekspert, dele-
gat zgłasza uwagi na temat spraw zgodnie z dominującym stanowiskiem 
swego własnego kraju. 
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Przewodniczący TC

Przewodniczący komitetu technicznego (technical committee TC) ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie komitetem. Musi wziąć pod 
uwagę poglądy wszystkich członków na równi, a następnie prowadzić 
działania na rzecz konsensu wszystkich interesariuszy. Przewodniczącym 
TC będzie osoba nominowana przez sekretariat komitetu, często pocho-
dząca z kraju prowadzącego sekretariat 28.

Sekretarz TC

Sekretarzem TC jest osoba, która zajmuje się pracą administracyjną komi-
tetu technicznego. Wraz z przewodniczącym TC dba, aby prace komitetu 
odbywały się zgodnie z obowiązującymi zasadami. W sprawach meryto-
rycznych sekretarz TC musi działać w sposób neutralny, bez odniesienia 
do stanowisk krajowych.

Jak zbudowane są normy? 

Jedną ważną cechą norm de iure jest to, że są skonstruowane w ten 
sam sposób. To sprawia, że znacznie łatwiej jest zorientować się co do 
ogólnego zakresu normy oraz znaleźć konkretną informację w normie 
(np. powołania normatywne, listę innych norm do powoływania się pod-
czas używania normy). Jeśli jesteś zaznajomiony z tą strukturą, będziesz 
w stanie szybko zrozumieć i stosować normę - i unikniesz straty czasu 
przez czytanie norm, które nie są przeznaczone dla ciebie. 

28  Sekretariat: Każdy komitet techniczny posiada sekretariat odpowiedzialny za prace 
administracyjne oraz ogólny postęp prac normalizacyjnych. 
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Tablica 4. Typowy układ dokumentu normy 29

Rodzaj elementu Układ elementów a  w dokumencie

Informacyjny wstępny 

Stronica tytułowa

Spis treści

Przedmowa

Wprowadzenie

Normatywny ogólny 

Tytuł

Zakres normy

Powołania normatywne

Normatywny techniczny 

Terminy i definicje
Symbole i skróty
….
Załącznik normatywny

Informacyjny uzupełniający Załącznik informacyjny

Normatywny techniczny Załącznik normatywny

Informacyjny uzupełniający 
Bibliografia

Indeksy

a Czcionka pogrubiona = element wymagany; czcionka normalna = element normatywny; czcionka 
pochyła = element informacyjny.

29 Przepisy wewnętrzne CEN-CENELEC, część 3, s. 17.
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Tablica 5: Elementy w normie de iure

Stronica 
tytułowa

Stronica tytułowa zawiera tytuł i numer dokumentu. Jeśli 
CEN i CENELEC przyjmuje normę ISO lub IEC, istnieje 
dodatkowa strona tytułowa EN z tą informacją. To samo 
odnosi się do krajowej strony tytułowej. Podobnie jeśli 
norma jest krajową implementacją Normy Europejskiej i/
lub Międzynarodowej, informacja podana jest na krajowej 
stronie tytułowej.

Jeśli Norma Europejska jest identyczna z Normą Mię-
dzynarodową, tytuł jest taki sam. W normach krajowych 
tłumaczenie tytułu w języku krajowym może pojawić się 
na krajowej stronicy tytułowej. 

Spis treści Spis treści jest zatytułowany „Spis treści” i zawiera wykaz 
rozdziałów oraz załączników (wraz z ich statusem w na-
wiasach), bibliografię, indeksy, rysunki i tablice.

Przedmowa Przedmowa zawiera następujące informacje:

•  oznaczenie i nazwę komitetu, który sporządził 
dokument; 

•  informacje dotyczące zatwierdzenia dokumentu; 

•  ostateczny termin, w którym EN musi być wpro-
wadzona na szczeblu krajowym przez opublikowa-
nie identycznej normy krajowej lub przez uznanie 
i ostateczną datę, do której należy wycofać normy 
krajowe sprzeczne z EN.

Obejmuje ona, w stosownych przypadkach;

•  oświadczenie o znaczących zmianach technicz-
nych w stosunku do każdego poprzedniego wyda-
nia dokumentu;

•  wskazanie każdej innej międzynarodowej or-
ganizacji, która przyczyniła się do sporządzenia 
dokumentu;

•  stwierdzenie, że dokument unieważnia i zastępuje 
inne dokumenty w całości lub w części; 

•  powiązania dokumentu z innymi dokumentami;

•  relację normy do europejskich dokumentów 
prawnych.

Przedmowa nie powinna zawierać wymagań, zaleceń, 
rysunków ani tablic.
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Wprowadzenie Wprowadzenie zawiera szczególne informacje na temat 
zawartości technicznej dokumentu oraz powodów jego 
opracowania, a także kilka podstawowych informacji, 
aby pomóc w zrozumieniu treści normy.
Wprowadzenie nie powinno zawierać wymagań.

Zakres normy Zakres normy określa przedmiot dokumentu oraz 
uwzględnione aspekty. Wskazuje granice stosowalności 
dokumentu. Nie powinien zawierać wymagań.

Zakres normy powinien być na tyle wystarczający, 
aby mógł być stosowany jako streszczenie do celów 
bibliograficznych. 

Powołania 
normatywne

Powołania normatywne zawierają listę dokumentów 
powołanych cytowanych w dokumencie, które są nie-
zbędne do stosowania dokumentu. 

Terminy 
i definicje

W elemencie tym podaje się definicje, które są niezbęd-
ne dla zrozumienia pewnych terminów stosowanych 
w dokumencie. 

Symbole
 i skróty

W elemencie tym podaje się wykaz symboli i form skróco-
nych terminów niezbędnych do zrozumienia dokumentu.

Główna część 
dokumentu

Element ten zawiera wymagania, stwierdzenia i/lub 
zalecenia przedstawione w normie, w tym:

a)  wszystkie właściwości odnoszące się do wyro-
bów, procesów lub usług objętych niniejszym 
dokumentem;

b)  wymagane wartości graniczne właściwości wyra-
żanych ilościowych;

c)  dla każdego wymagania powołanie metody badań 
do określania lub weryfikowania wartości właści-
wości lub samą metodę badań.

 
Dodatkowo elementy techniczne obejmują, w stosow-
nych przypadkach, dane dotyczące pobierania próbek, 
metody badań, klasyfikacji, oznaczenia i kodowania, 
znakowania, etykietowania i pakowania.

Istnieje wyraźne rozróżnienie między wymaganiami, 
stwierdzeniami i zaleceniami. 
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Załączniki 
normatywne

Załączniki normatywne zawierają postanowienia uzu-
pełniające do zawartych w treści dokumentu. Status za-
łącznika normatywnego jest wyjaśniony w spisie treści 
i pod nagłówkiem załącznika.

Załączniki 
informacyjne

Załączniki informacyjne zawierają dodatkowe informa-
cje, które mają wspomagać rozumienie lub stosowanie 
dokumentu. Nie powinny one zawierać wymagań. Sta-
tus załącznika informacyjnego jest wyjaśniony w spisie 
treści i pod nagłówkiem załącznika.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, patrz Przepisy wewnętrz-
ne CEN-CENELEC Część 3: Reguły dotyczące struktury i redagowania 
publikacji CEN-CENELEC.
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Normy i inne produkty normalizacyjne

Normy są najbardziej znanymi produktami normalizacyjnymi, ale są rów-
nież i inne. Różne dokumenty mają różny status i procesy opracowania. 

Oto niektóre z najbardziej powszechnych produktów normalizacyjnych. 
W celu uzyskania bardziej szczegółowej listy, patrz załącznik A: Szczegó-
łowy opis procesu normalizacji w CEN.

Norma Europejska 

EN 
Norma opracowana i przyjęta przez CEN, CENELEC i ETSI, wiążąca się 
z obowiązkiem wprowadzenia jej jako identycznej normy krajowej oraz 
wycofania sprzecznych norm krajowych. 

Norma Międzynarodowa

ISO 
Norma Międzynarodowa opracowana i przyjęta przez ISO.

IEC 
Norma Międzynarodowa opracowana i przyjęta przez IEC.

EN ISO
Norma Międzynarodowa, która została przyjęta przez CEN lub CENELEC, 
wiążąca się z obowiązkiem wprowadzenia w krajach członkowskich Unii 
Europejskiej jako identycznej normy krajowej oraz wycofania sprzecz-
nych norm krajowych. 

 
Specyfikacja Techniczna 

TS 
Dokument opracowany lub przyjęty przez CEN, CENELEC, ETSI, ISO lub 
IEC, dla którego istnieje w przyszłości możliwość uzgodnienia jako Nor-
my Europejskiej, ale dla którego w chwili obecnej: 

•  nie można uzyskać wymaganego poparcia dla zatwierdzenia go 
jako Normy Europejskiej; 

• istnieje wątpliwość, czy został osiągnięty konsens; 
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• tematyka jest nadal w trakcie rozwoju technicznego, lub 

•  istnieje inny powód uniemożliwiający opublikowanie dokumentu 
bezpośrednio jako Normy Europejskiej. 

Raport Techniczny 

TR 
Dokument opracowany lub przyjęty przez CEN, CENELEC, ISO lub IEC 
zawierający materiał informacyjny, który nie jest odpowiedni do opubli-
kowania jako Norma Europejska lub Specyfikacja Techniczna.

Przewodnik 
Dokument opublikowany przez CEN, CENELEC, ISO lub IEC podający 
zasady, wytyczne, porady lub zalecenia odnoszące się do normalizacji 
europejskiej/międzynarodowej.
 

Porozumienie Warsztatowe CEN-CENELEC

CWA
Porozumienie CEN-CENELEC, opracowane przez „otwarte warsztaty” 
poza oficjalnym systemem komitetów, które odzwierciedla konsens okre-
ślonych osób i organizacji odpowiadających za jego treść.

Zmiany i poprawki 
Normy mogą mieć wprowadzone zmiany lub poprawki, zanim zostanie 
przeprowadzona pełna nowelizacja.

Jak są numerowane normy?

Sekretariat europejskich lub międzynarodowych organizacji normaliza-
cyjnych nadaje każdej normie numer identyfikacyjny. Litery identyfikacji 
wskazują, które organizacje normalizacyjne opracowały normę.

Numer identyfikacyjny może odnosić się do różnych części normy, np. 
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normy EN 71-1, 71-2, 71-3, itp. są to wszystkie części normy EN 71 Bezpie-
czeństwo zabawek. Serie norm często mają nadane kolejne numery, np. 
seria EN ISO 14000 w zakresie zarządzania środowiskowego. Jednak nie 
wszystkie kolejne numery odnoszą się do siebie. Zawsze należy spraw-
dzić tytuł normy, aby upewnić się, czy mamy tę właściwą.

EN oznacza Normę Europejską opublikowaną przez CEN, CENELEC lub 
ETSI. Normy opublikowane przez ISO mają symbol ISO. Kod referencyjny 
EN ISO ponownie sugeruje, że norma została przyjęta zarówno przez 
CEN, jak i przez ISO. Normy opublikowane przez IEC mają symbol IEC.

Oprócz symbolu EN lub EN ISO każda Norma Europejska otrzymuje sym-
bol krajowy, gdy wdraża ją krajowa jednostka normalizacyjna. Oto kilka 
przykładów: DIN, BS, DS. Norma rozpoczynająca się od „DIN EN ISO” 
odnosi się do normy EN ISO, która została wprowadzona w Niemczech 
przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny DIN.

Jak normy są zatytułowane? 

Tytuł normy wskazuje przedmiot dokumentu bez zbędnych szczegółów. 
Wszelkie dodatkowe dane szczegółowe powinny być podawane 
w zakresie normy. Tytuł zazwyczaj zawiera element główny,  
który wskazuje zagadnienie podstawowe rozważane w dokumencie. 
Jeżeli norma obejmuje tylko jeden lub kilka aspektów zagadnienia 
podstawowego, o którym mowa, aspekt ten może być bardziej 
wyróżniony przez element uzupełniający. W przypadku dokumentu 
wieloczęściowego element uzupełniający służy do rozróżnienia 
i identyfikacji części normy.
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Rysunek 7. Jak normy są zatytułowane

Symbol krajowy
(np. BG, DS, SFS, DIN itp.)
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Małe statki –  Skutery wodne –  Wymagania dotyczące konstrukcji i instalacji
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publikacji

Symbol
międzynarodowy

(np. ISO/IEC)
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Załącznik A: Szczegółowy opis procesu normalizacji  
w CEN

CEN

Etap wstępny
PWI
Wstępny temat pracy

Komitet może przyjąć dowolną pozycję jako 
wstępny temat pracy, jeśli obszar prac nie jest wy-
starczająco przygotowany do prac normalizacyj-
nych lub przedmiot zostanie przekazany do grupy 
roboczej w celu przygotowania przed przetworze-
niem do dalszych etapów.

Etap propozycji 
WIPE 
Propozycja nowego 
tematu pracy

Wszyscy członkowie mogą zaproponować nowy 
temat pracy. Propozycje nowej normy mogą także 
zgłaszać komitety techniczne CEN i CENELEC, 
Rada Techniczna CEN (BT), Komisja Europejska, 
Sekretariat EFTA oraz kilka innych organizacji. 
Komitet Techniczny podejmuje decyzję, czy 
propozycja może zostać przyjęta i zrealizowana. 
Propozycja może zostać zatwierdzona po formal-
nym głosowaniu ważonym, a co najmniej pięć 
jednostek członkowskich musi zobowiązać się do 
podjęcia prac potrzebnych do opracowania normy.

Komitet techniczny wyznacza grupę roboczą 
normy. Maksymalny czas napisania normy wynosi 
trzy (3) lata.

Opracowanie 
projektu roboczego 
WD 
Projekt roboczy 

Członkowie grupy roboczej są ekspertami miano-
wanymi przez krajowe jednostki normalizacyjne. 
Projekt normy ma jedną lub kilka wersji roboczych, 
zanim osiągnie zawartość techniczną przedstawio-
ną w fazie propozycji. Kiedy grupa robocza osiągnie 
porozumienie co do treści projektu normy, jest on 
wysyłany do wiadomości Komitetu Technicznego 
i do Centrum Zarządzania CEN-CENELEC,  
które finalizuje projekt normy jako projekt roboczy.
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Konsultacje publiczne
prEN
projekt Normy Europejskiej

Każdy członek krajowy przedstawia projekt normy 
do publicznych komentarzy we własnym kraju 
w tak zwanych konsultacjach powszechnych. 
Ich celem jest uzyskanie jak największej liczby 
informacji zwrotnych, jak tylko to możliwe. Opinia 
każdego kraju członkowskiego jest opracowana 
w drodze konsensu w krajowym komitecie zwier-
ciadlanym lub na podstawie ankiety powszechnej.

Etap konsultacji jest to głosowanie ważone, pod-
czas którego członkowie głosują na „tak”, „nie” 
lub „wstrzymuję się”. Zatwierdzenie konsultacji 
wymaga min.71% pozytywnych ważonych głosów 
i zwykłej większości głosów.

Komitet techniczny lub grupa robocza zajmuje się 
uwagami i opracowuje końcowy projekt normy.

Głosowanie formalne 
(opcjonalnie)
FprEN
projekt Normy Europejskiej 
do formalnego głosowania

Jeśli warunki przyjęcia są spełnione w ramach 
konsultacji publicznych, komitet techniczny może 
zadecydować o przejściu do publikacji bez formal-
nego głosowania.

Głosowanie formalne jest to głosowanie ważone, 
podczas którego członkowie głosują na „tak”, „nie” 
lub „wstrzymuję się”.

Publikacja
EN
Norma Europejska

Centrum Zarządzania CEN-CENELEC przygotowu-
je końcową treść Normy EN w języku angielskim. 
Norma zostaje przyjęta w krajach członkowskich 
jako identyczna norma krajowa, a ewentualne 
sprzeczne normy zostają wycofane. Członkowie 
krajowi decydują, czy norma będzie przetłuma-
czona na ich własne języki.

Przegląd normy Norma jest aktualna przez okres pięciu lat. W tym 
okresie podlega przeglądowi, co oznacza, że jest 
oceniane, czy norma jest nadal aktualna i potrzeb-
na. Jeśli nie ma potrzeby zmiany, potwierdzony 
jest kolejny okres pięciu lat. Norma może również 
być wycofana bez zmiany jej na nową. Norma 
może być także modyfikowana przez poprawki 
techniczne lub zmiany. 
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Punkty do dyskusji

Poniżej znajdziecie kilka propozycji do dalszej dyskusji lub nauki. Mogą 
one być omawiane podczas zajęć w grupach dyskusyjnych lub być wy-
korzystywane jako pomysły na dalsze studia. 

 1.   Jakie są pozytywne strony procesu opracowywania norm otwar-
tego dla wszystkich? Czy są jakieś negatywne strony?

 2.  W jaki sposób można zapewnić, że udział w procesie normalizacji 
jest równy?

 3.   Proces normalizacji jest otwarty dla wszystkich 30, ale jak otwarty 
jest w rzeczywistości? Co można powiedzieć na temat etycznych 
aspektów włączenia wszystkich zainteresowanych stron w pro-
ces oraz konsultacje społeczne, które zostały stworzone w celu 
zapewnienia otwartości i dialogu w sprawie norm? Czy proces jest 
wystarczająco otwarty i włączający z etycznego punktu widzenia?

30  Czasami jest pobierana opłata za uczestnictwo w zależności od modelu biznesowego 
krajowej jednostki normalizacyjnej. 





Rozdział 4

Normy i przepisy
 - w jaki sposób są ze sobą 
powiązane i jak oddziałują 
jedne na drugie?

Dina Simunic  
Profesor na Uniwersytecie w Zagrzebiu 
Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
Zagrzeb, Chorwacja
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W niniejszym rozdziale przedstawiono zależność między przepisami 
i normami. Zawarto podstawowe definicje oraz nakreślono interakcje 
między nimi. Rozdział jest skoncentrowany na przepisach i normach 
w Unii Europejskiej.

Definicje

Przewodnik 2 ISO/IEC: 2004 „Normalizacja i dziedziny związane - ter-
minologia ogólna” określa przepis jako dokument zawierający wiążące 
zasady prawne. Przepisy 31, są przyjmowane przez organa władzy i jako 
takie są obowiązkowe. Oznacza to, że przepis określa, co należy zro-
bić, a czego nie, żeby przestrzegać prawa. Oznacza ponadto, że istnieje 
zazwyczaj mechanizm, przewidujący sankcje dla tych, którzy go nie 
przestrzegają.

Normy są dobrowolnymi dokumentami opartymi na podstawie skon-
solidowanych osiągnięć nauki, techniki i praktyki. Nie ma obowiązku ich 
stosowania lub zgodności z nimi i nie ma żadnych sankcji za niezgodność 
z nimi. Jedyny wyjątek stanowią normy, które są powoływane i wyma-
gane przez przepisy. Normy mogą należeć do jednej z dwóch kategorii. 
Norma de iure jest dokumentem ustalonym w drodze konsensu i zatwier-
dzonym przez uznaną jednostkę. Norma de facto nie jest zatwierdzona 
przez uznaną jednostkę, ale jest to porozumienie w ramach organizacji 
lub między dwoma lub więcej organizacjami (w celu szczegółowego 
omówienia niniejszej definicji patrz rozdział 1: Czym jest norma?). Niniej-
szy rozdział jest skoncentrowany na normach de iure. Są one najczęst-
szymi normami stosowanymi w odniesieniu do przepisów.

Interakcje między przepisami i normami

Przepisy są obowiązkowymi instrumentami ustanowionymi albo przez 
rządy krajowe, albo przez Parlament Europejski/Radę, w celu zdefinio-
wania minimalnego kontekstu prawnego potrzebnego do sprawnego 
funkcjonowania społeczeństwa. Normy są dobrowolnymi instrumentami, 
które mają ułatwiać działalność biznesową, są one opracowane przez 
organizacje normalizacyjne, które mogą mieć charakter krajowy, regio-
nalny (europejski) lub międzynarodowy. Jedną z mocnych stron norm 
jest to, że wszyscy adekwatni interesariusze rynkowi mogą brać udział 
w ich opracowywaniu. 

31  Do celów niniejszego rozdziału za „przepis” uważa się każdy akt prawny, taki jak 
rozporządzenie i dyrektywa UE. Oznacza to, że normy jest znacznie łatwiej dostosować 
do trendów technologicznych oraz wszystkich niezbędnych modyfikacji i aktualizacji niż 
przepisy krajowe czy unijne dyrektywy lub rozporządzenia.
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Porozumienie WTO

Światowa Organizacja Handlu (WTO) jest globalną organizacją między-
narodową, która zajmuje się zasadami handlu między narodami w celu 
osiągnięcia bardziej zamożnego świata gospodarczego. WTO funkcjonuje 
jako wielostronny system handlu z porozumieniami WTO. Działania WTO 
oparte są na zasadzie konsensu pomiędzy wszystkimi krajami członkow-
skimi i ratyfikowane przez parlamenty członków. Porozumienia WTO są 
umowami, które określają handel międzynarodowy z gwarancjami waż-
nych praw handlowych dla krajów członkowskich i korzyści dla wszystkich 
zaangażowanych.

Porozumienie WTO w sprawie barier technicznych w handlu (Porozumie-
nie TBT) 32 promuje wolny handel i unikanie wszelkiego rodzaju barier 
technicznych poprzez jasne zdefiniowanie dobrowolnych norm i obo-
wiązujących przepisów, które określają wymagania techniczne (nazy-
wanych przepisami technicznymi). Załącznik 1.1 do Porozumienia TBT 
definiuje „przepis techniczny” jako „dokument, który określa charaktery-
styki produktu lub związanych z nimi procesów i metod produkcji, w tym 
mającymi zastosowanie postanowieniami administracyjnymi, zgodność 
z którymi jest obowiązkowa. Może on również zawierać lub dotyczyć 
wyłącznie terminologii, symboli, opakowania, wymogów w zakresie 
oznakowania oraz etykietowania, które stosują się do produktu, procesu 
lub metody produkcji”. Środek prawny jest przepisem technicznym jeśli: 
(1) ma zastosowanie do „identyfikowalnego produktu lub grupy pro-
duktów”; (2) określa charakterystyki produktów lub związanych z nimi 
procesów i metod produkcji, w tym mające zastosowanie postanowienia 
administracyjne oraz (3) jest obowiązkowy. Zgodnie z Porozumieniem 
WTO TBT zaleca się, aby przepisy techniczne były oparte na Normach 
Międzynarodowych. Państwa mają prawo do ustanowienia ochrony na 
poziomie, jaki uznają za właściwy i nie powinny być pozbawione możli-
wości podjęcia stosownych środków. Rządom zaleca się regulacje praw-
ne tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

32  WTO TBT Agreement, Uruguay Round, 1995. https://www.wto.org/english/docs_e/ 
legal_e/legal_e.htm
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Normy odgrywają ważną rolę i są potrzebnymi instrumentami rynkowy-
mi. Są także ważne we wspieraniu polityki publicznej oraz obowiązkowe-
go ustawodawstwa w:

•  samoregulacji, gdzie nie ma interwencji regulacyjnej przez rząd, 
a więc przedsiębiorstwa stosują to podejście, aby dobrowolnie 
zgodzić się na spełnienie wymagań pewnych norm;

•  wypracowanym uznaniu, gdzie prawodawcy mają zaufanie do 
przedsiębiorstw na podstawie wykazania zgodności z normami;

•  koregulacji, gdzie rządy ustanawiają wymagania prawne najwyż-
szego poziomu i pozostawiają rynkowi dostarczanie rozwiązań 
technicznych w normach.

Nowe Podejście i oznakowanie CE

Europejskie „Nowe podejście” do harmonizacji technicznej zostało 
wprowadzone w 1985 r. (Uchwała Rady 85C 136/0133), aby umożliwić 
stworzenie Jednolitego Rynku w UE. Zmiana ta została oparta na wspól-
nym wkładzie środków legislacyjnych i normalizacyjnych. Jest to inicja-
tywa współpracy regulacyjnej, co oznacza, że Komisja Europejska kieruje 
wnioski normalizacyjne do europejskich organizacji normalizacyjnych 
(CEN, CENELEC i ETSI). Istotą „Nowego podejścia” jest zastosowanie tak 
zwanych dyrektyw ramowych, które nie regulują szczegółów na po-
ziomie technicznym, ale opisują zasadnicze wymagania, takie jak bez-
pieczeństwo, zdrowie lub ochrona środowiska. Zasadnicze wymagania 
przedstawione są w dyrektywach dość ogólnie, a następnie są szczegó-
łowo opisane w tzw. normach zharmonizowanych. Przestrzeganie tych 
norm zharmonizowanych jest sposobem* na uzyskanie domniemania 
zgodności z dyrektywami, a tym samym uzyskanie dostępu do Jednoli-
tego Rynku. Normy Europejskie znacząco przyczyniły się do sukcesu UE 
w zapewnieniu swobodnego przepływu między państwami członkow-
skimi oraz do usunięcia barier technicznych w handlu.

33  EUR-Lex – Council Resolution of 7 May 1985 on a new approach to technical harmoniza-
tion and standards http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 
CELEX:31985Y0604(01).

* Jednym ze sposobów (przyp. tłum.).
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Rysunek 8. Nowe Podejście

Jak wspomniano wcześniej, pierwszym krokiem w „Nowym podejściu” 
jest dyrektywa ramowa. Pierwszą dyrektywą, która ukształtowała szkołę 
„Nowego podejścia”, była dyrektywa niskonapięciowa z 1973 r. (Dyrektywa 
73/23 EWG). Celem dyrektywy niskonapięciowej jest to, żeby wszystkie 
urządzenia niskiego napięcia (między 50 a 1000 V AC) były bezpieczne 
w użyciu. Ponieważ dyrektywa obejmuje bardzo szeroką grupę urządzeń 
i produktów, było oczywiste, że nie można tego regulować bezpośrednio 
w przepisach. W związku z tym dyrektywa określa jedynie ogólne, zasad-
nicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

Następnym krokiem w tej inicjatywie współpracy regulacyjnej jest przy-
gotowanie przez Komisję Europejską wniosków normalizacyjnych (tzw. 
mandatów) do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie 
i przyjęcie Norm Europejskich w celu wspierania polityki i prawodawstwa 
wspólnotowego. Wniosek normalizacyjny stanowi „opis zadania”, który 
określa, w jaki sposób organizacja normalizacyjna powinna zawrzeć zasad-
nicze wymagania dyrektywy w pewnej liczbie norm dotyczących różnych 
rodzajów produktów z danego zakresu. Wniosek normalizacyjny jest 
częścią procesu politycznego, ale także przejściem do rynkowego procesu 
technicznego. Aby wniosek normalizacyjny mógł wejść w życie, powinien 
zostać zaakceptowany przez odpowiednią organizację normalizacyjną, 
która zobowiąże się do opracowania norm w danym przedziale czasowym. 
Europejskie organizacje normalizacyjne są niezależnymi organizacjami, 
a zatem mają prawo do odrzucenia wniosku normalizacyjnego, jeśli uznają, 
że nie da się opracować norm z danego tematu. W przypadku dyrektywy 
niskonapięciowej CENELEC zaakceptował wniosek normalizacyjny i opu-
blikował odpowiednie normy.
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Po akceptacji wniosku normalizacyjnego zostaje ustalony program prac 
normalizacyjnych, następnie są opracowywane normy zharmonizowa-
ne, które zostają przedłożone do konsultacji społecznych zakończo-
nych ostatecznym głosowaniem krajowych jednostek normalizacyjnych 
(w celu objaśnienia procesu patrz rozdział 3: Jak normy są opracowywa-
ne i jak jest ich struktura?).

Norma zharmonizowana to Norma Europejska opracowana przez uznaną 
europejską organizację normalizacyjną: CEN, CENELEC i ETSI w następstwie 
wniosku Komisji Europejskiej przekazanego do jednej z tych organizacji.

Obecnie CEN i CENELEC mają ponad 4000 norm zharmonizowanych, 
które wspomagają prawodawstwo europejskie. Stanowi to ok. 19% ogól-
nej liczby Norm Europejskich CEN i CENELEC 34.

Wszystkie normy zharmonizowane „Nowego podejścia”, w załączniku 
informacyjnym (zwykle nazywanym „Załącznikiem ZA” lub „Załącznikiem 
ZZ”), który opisuje zależność między treścią normy a wymaganiami od-
powiedniej dyrektywy, powinny jasno wskazywać, w jaki sposób współ-
działają z odpowiednimi dyrektywami. 

Dla każdego wniosku normalizacyjnego Komisja Europejska powołuje 
jednego lub więcej konsultantów, którzy oceniają, czy normy odpowia-
dają opisowi we wniosku normalizacyjnym a tym samym szczegółowym 
wymaganiom dyrektywy.

Wykazy wszystkich norm zharmonizowanych są publikowane w Dzienni-
ku Urzędowym Unii Europejskiej*. Zarówno dyrektywy „Nowego podej-
ścia”, jak i wykazy norm zharmonizowanych można znaleźć na stronie 
internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej „Nowego podejścia” 35. Od 
momentu, gdy odwołanie do normy zharmonizowanej jest ogłaszane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodność z normą może 
dać domniemanie zgodności z odpowiednim wymaganiem prawnym. 
W Dzienniku Urzędowym publikowana jest także data ustania domnie-
mania zgodności dla normy zastąpionej. Ta data wyznacza koniec okre-
su, w którym zarówno stara, jak i nowa wersja normy mogą być używane 

34  CEN CENELEC Statistical Pack 2015 Q1.

* w Polce wykazy norm zharmonizowanych PN-EN są publikowane w Monitorze Polskim 
(przyp. tłum.). 

35  New Approach Standardisation in the Internal Market. http://www.newapproach.org/ 



84

do stwierdzenia domniemania zgodności. Po tej dacie domniemanie 
zgodności nie może już być przypisywane produktowi wytwarzane-
mu według starej wersji normy. Normy Europejskie, nawet opracowane 
w ramach wniosku normalizacyjnego i dla prawodawstwa europejskiego, 
pozostają do dobrowolnego stosowania 36.

Jednym ze środków związanych z funkcjonowaniem Jednolitego Rynku 
jest wprowadzenie oznakowania CE. Litery „CE” to skrót od francuskie-
go sformułowania „Conformité Européenne”, które oznacza „europejską 
zgodność”. „Oznakowanie CE” zostało wprowadzone przez Dyrektywę 
93/68/EWG 37 w 1993 r. i od tego czasu jest oficjalnym terminem słu-
żącym do obowiązkowego oznakowania zgodności. Składa się ono 
z logo CE oraz czterocyfrowego numeru identyfikacyjnego jednostki 
notyfikowanej, uczestniczącej w procedurze oceny zgodności. Produ-
cent umieszcza oznakowanie CE po przeprowadzeniu oceny zgodności, 
wykonaniu dokumentacji technicznej i podpisaniu deklaracji zgodności 
WE. Dokumentacja ta musi być dostępna na żądanie władz. Oznakowa-
nie CE jest deklaracją, że produkt jest oceniany przed wprowadzeniem 
na rynek i spełnia zasadnicze wymagania odpowiedniego europejskiego 
ustawodawstwa ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, znanego 
w praktyce jako „Dyrektywy produktowe”.

Oznakowanie CE produktu oznacza dla urzędników rządowych, że 
produkt może być legalnie wprowadzany do obrotu w ich kraju oraz 
pozwala na wycofanie przez organa celne i władze wykonawcze/nadzoru 
wszelkich produktów niezgodnych. Jest również paszportem produktu, 
ponieważ zapewnia swobodny przepływ produktu w ramach Jednolitego 
Rynku EFTA oraz Unii Europejskiej (UE).

36  W celu poszerzenia wiedzy na temat Nowego podejścia patrz Blue Guide: http://ec.eu-
ropa. eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7326 

37  EUR-Lex – Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 http://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31993L0068

*Nadzór rynku (kontrola rynku) obejmuje zgodność z wymaganiami prawnymi, czyli pos-
tanowieniami dyrektyw. Badanie zgodności z normami zharmonizowanymi jest jednym 
z praktycznych sposobów tej kontroli (przyp. tłum.).
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Ostatnim ogniwem łańcucha jest kontrola rynku zgodności z normami 
zharmonizowanymi*. Zadanie to jest realizowane przez władze krajowe 
i polega na pobieraniu próbek produktów, które są na rynku i sprawdza-
nie ich zgodności. W praktyce jednak zakres kontroli rynku jest bardzo 
zróżnicowany w zależności od państw członkowskich i regionu.

Normy wspierające regulacje prawne

Stosowanie norm jako narzędzia wspierającego regulacje prawne ma 
zarówno mocne, jak i słabe strony. Generalnie może być jednak uważa-
ne za wiarygodny i efektywny system, dzięki któremu udało się zapew-
nić wdrożenie wielu ważnych dyrektyw w Europie. Bez systemu takiego 
jak „Nowe podejście” jest wysoce wątpliwe, czy Jednolity Rynek byłby 
w stanie funkcjonować, jak ma to miejsce obecnie.

Do mocnych stron „Nowego podejścia” należy rozdzielenie polityczne-
go i technicznego szczebla regulacji umożliwiające ekspertom tech-
nicznym z firm i organizacji określenie szczegółów norm. Ta separacja 
pozwala na znacznie szerszą bazę specjalistycznej wiedzy, która zwięk-
sza poziom kompetencji.

Mimo że normalizacja może być uważana za niezbyt szybki proces, jego 
prędkość jest rzeczywiście silną stroną w porównaniu do bardziej tra-
dycyjnego ustawodawstwa, które, jak uprzednio wykazano, jest bardzo 
żmudne. Przykład można znaleźć w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn, 
gdzie organizacjom normalizacyjnym udało się dokonać przeglądu 
ponad 700 norm zharmonizowanych wspierających dyrektywę maszy-
nową w czasie krótszym niż dwa lata.

Trzecią kluczową mocną stroną jest współpraca pomiędzy europej-
skim i międzynarodowym systemem normalizacji. CEN i CENELEC mają 
umowy o współpracy z międzynarodowymi organizacjami normaliza-
cyjnymi ISO i IEC, które pozwalają normom wspierającym europejskie 
prawodawstwo zyskać globalne uznawanie. Jest to widoczne w szcze-
gólności w dziedzinie elektrotechniki, w której około 77% norm CENE-
LEC jest identycznymi lub (nieznacznie) zmodyfikowanymi wersjami 
Norm Międzynarodowych IEC 38.

38  CEN CENELEC Statistical Pack 2015 Q1.



86

Proces wniosku normalizacyjnego może być postrzegany jako słabość 
systemu, ponieważ nie jest jeszcze zoptymalizowany pod względem 
szybkości, jakości i uczestnictwa. Poza tym, że jest on zwykle dość długi, 
nadal pozostaje wyzwaniem opracowanie dostatecznie precyzyjnych 
wniosków normalizacyjnych, co oznaczałoby, że część procesu politycz-
nego została przeniesiona do prac technicznych.
 
Wyzwanie to zostało jednak znacznie zredukowane od pojawienia się 
pierwszej generacji dyrektyw „Nowego podejścia”.

Inna słabość może pochodzić od wyżej wymienionego nadzoru ryn-
ku, który w wielu państwach członkowskich UE nie jest wystarczająco 
skuteczny. Tam, gdzie normy mogą stanowić podstawę do oznakowania 
CE, instrument nadzoru rynku ma zapewnić, że tylko te produkty, które 
spełniają normy, są oznakowane CE*. W dyrektywach europejskich, wnio-
skach normalizacyjnych i normach, nadzór rynku spoczywa na władzach 
państw członkowskich. Ze względu na różne poziomy nadzoru rynku 
w państwach członkowskich, zaufanie do oznakowania CE mogłoby 
w efekcie zostać osłabione.

Pomimo tych słabości, ogólny wniosek jest jednak taki, że europejski 
system normalizacji i „Nowe podejście” są bardzo skutecznym narzę-
dziem do rozpowszechniania wspólnych wymagań w zakresie jakości, 
bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska na Jednolitym Rynku Europejskim. 
Z tego względu normy ciągle stanowią kluczowy element w regulacji 
europejskiej.

* Nadzór rynku ma kontrolować, czy wprowadzone na rynek wyroby podlegające dyrek-

tywom „Nowego podejścia” są wykonane zgodnie z wymaganiami tych dyrektyw, czego 

dowodem jest oznakowanie CE. Jednym ze sposobów zapewnienia tej zgodności jest 

zastosowanie przez producenta norm zharmonizowanych (przyp. tłum.).
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Punkty do dyskusji

Poniżej znajdziecie kilka propozycji do dalszej dyskusji lub nauki. Mogą 
one być omawiane podczas zajęć w grupach dyskusyjnych lub być wy-
korzystywane jako pomysły na dalsze studia. 

 1.  Jakie są zalety i wady „Nowego podejścia”? Czy byłoby możliwe 
zrobienie tego w inny sposób?

 2.  W jaki sposób normy wspierają Porozumienie WTO w sprawie 
barier technicznych w handlu (Porozumienie TBT)?
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Wprowadzenie

Wiedza może pochodzić z wielu różnych źródeł - od Twittera przez 
tabloidy do podręczników. Zaufanie jest tutaj ważnym czynnikiem, który 
należy wziąć pod uwagę, jeśli chce się korzystać z przeczytanych treści. 
Jak szczegółowo omówiono wcześniej w tej książce, normy są pisane 
przez ekspertów branżowych oraz praktyków łączących i przenoszących 
swoją cenną wiedzę w celu tworzenia uzgodnionej praktyki w swej bran-
ży. Taki proces transferu wiedzy prowadzi do tego, że wiele osób uważa 
normy za zaufane i cenne źródło. Niniejszy rozdział pójdzie dalej i poka-
że, że normy mogą odegrać wspierającą rolę w dążeniu do innowacji.

Normy pomagają innowacjom w różny sposób. Zwłaszcza w dziedzinie 
nowych technologii normy są podstawowym narzędziem umożliwiają-
cym nowym pomysłom zakorzenienie się i rozwijanie.

Najbardziej podstawowym wkładem, jaki wnoszą normy w nowy rynek, 
jest ustanowienie wspólnego słownictwa, na którym ten rynek będzie się 
opierał. Umożliwia to wynalazcom pracującym nad tą samą technologią 
w różnych organizacjach i miejscach prawidłowe komunikowanie się 
dotyczące zwłaszcza wspólnego przedmiotu badań, bez konieczności 
poświęcenia czasu i wysiłku, aby ustalić, o czym jest mowa. Kolabora-
cyjny charakter struktury norm zapewnia równe szanse, co w rezultacie 
pozwala wynalazcom skoncentrować się na znalezieniu sposobów, aby 
różnicować swoje produkty i usługi. 

Komercyjne wykorzystanie innowacyjnych pomysłów jest również uła-
twione przez normy, które stanowią podstawę do rozpowszechniania 
informacji oraz akceptowane ramy, w których mogą być sporządzane 
patenty. Powoduje to likwidację nadmiernych korzyści wynikających 
z tytułu własności oraz barier w handlu, przy jednoczesnym zapewnieniu 
platformy interoperacyjności, na której mogą być zbudowane powstające 
technologie. Stosowanie ram normalizacyjnych umożliwia innowacyjnym 
przedsiębiorstwom zwiększenie szybkości, z jaką mogą one wprowadzić 
na rynek swoje produkty.

Uzyskanie akceptacji rynkowej dla nowej technologii może być trud-
nym procesem. Stosowanie norm ma istotny wpływ na jego ułatwienie, 
pozwalając inwestorom zrozumieć, w co zaangażować swe potencjalne 
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inwestycje oraz umożliwiając firmom i deweloperom opisanie swoich 
produktów i usług z rynkowego punktu widzenia.

Co więcej, niezależność krajowej jednostki normalizacyjnej i jej proce-
su opracowywania norm - a przez to wolność od pewnej komercyjnej 
stronniczości - może mieć kluczowe znaczenie w uzyskaniu akceptacji 
społecznej dla nowych technologii. 

Normy mogą wreszcie zwiększyć jakość oraz zapewnić gwarancje 
zdrowia, bezpieczeństwa i innych aspektów kluczowych dla rozwoju 
rentownych rynków w zakresie nowych technologii. Może to być istot-
ne dla zachęcenia rządu do promowania i stosowania innowacyjnych 
produktów i usług w procesie udzielania zamówień publicznych. Normy 
pozwalają rządowi, przemysłowi i społeczeństwu wyraźnie dostrzec, 
jakie są te produkty i usługi oraz w jaki sposób mogą być zbadane i mie-
rzone względem siebie i istniejących produktów w odniesieniu do jakości 
i bezpieczeństwa.

Normy wspierają badania innowacyjne

Normy mogą bezproblemowo zintegrować się z procesami badawczymi, 
aby pomóc pracom i wzmocnić ich wiarygodność. Blind i Gauch (2007) 
badali, jak normy mogą zintegrować się z procesem badawczym i uzgod-
nili, gdzie pewne normy mogłyby wywrzeć pozytywny wpływ na odpo-
wiednich etapach procesu, co pokazuje poniższy schemat.



95

S

in
te

ro
pe

ra
cy

jn
oś

ć
m

ię
dz

y 
ko

m
po

ne
nt

am
i

no
rm

y 
ko

m
pa

ty
bi

ln
oś

ci
no

rm
y 

in
te

rf
ej

su
no

rm
y 

po
m

ia
ró

w
 i 

ba
da

ń
no

rm
y 

te
rm

in
ol

og
ic

zn
e

(s
em

an
ty

cz
ne

)
i j

ak
oś

ci

ro
la

re
du

kc
ja

 k
os

zt
ów

 in
fo

rm
ac

yj
ny

ch
re

du
kc

ja
 k

os
zt

ów
 tr

an
sa

kc
yj

ny
ch

w
yż

sz
y 

po
zi

om
 ja

ko
śc

i
re

du
ku

ją
cy

 ry
zy

ko
 d

la
 z

dr
ow

ia
,

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a

ba
da

ni
a

po
ds

ta
w

ow
e

ba
da

ni
a

st
ra

te
gi

cz
ne

ba
da

ni
a

st
os

ow
an

e
ro

zw
ój

 
ek

sp
er

ym
en

ta
ln

y
dy

fu
zj

a

S
S

S

R
ys

u
n

e
k 

9
. N

o
rm

y 
w

 p
ro

ce
si

e
 b

ad
ań

 n
au

ko
w

yc
h

 i 
in

n
o

w
ac

ji 
(B

lin
d

 &
 G

au
ch

 2
0

0
7)



96

Blind i Gauch odkryli, że różne typy norm pełnią różne role, przynosząc 
różne korzyści w procesie. Jak pokazuje rysunek 8. różne rodzaje norm 
mogą krzyżować się w dowolnym punkcie procesu badawczego. Jeżeli 
norma może się krzyżować, na wykresie powyżej pokazano „S” w pro-
stokącie. Zanim badania podstawowe będą mogły przejść do bardziej 
strategicznych badań, normy terminologiczne mogą zapewnić, że prze-
kazywanie pomysłów odbywa się prawidłowo z uznawanymi przez prze-
mysł terminami i definicjami. Zanim będą prowadzone jakiekolwiek prace 
badawcze w celu wsparcia prawidłowości wszelkich odkrytych wyników, 
należy odnieść się do norm pomiarów i badań. Dotyczy to również za-
pewnienia, że wykonywane badania są poprawne, aby ustalić najbardziej 
dokładne wyniki. Kiedy badania stosowane są ukończone i tworzone 
są modele prototypowe lub inne elementy eksperymentalne, normy 
interfejsów zwiększają szanse na sukces podczas badania przez użyt-
kownika. Wreszcie, odniesienie do norm kompatybilności i jakości przed 
końcowym wykonaniem produktu i wysłaniem na rynek może zwiększyć 
szanse na innowacje pracujące z dowolnymi produktami lub narzędziami 
uzupełniającymi, które by je ulepszyły, poszerza dostępność do bardziej 
specjalistycznych obszarów rynku i zapewnia niezawodność wytwarzania 
spójnego produktu końcowego w celu rozpowszechnienia na rynku.

Normy wspierają innowacyjne produkty

W 2011 r. w artykule dla RTC Magazine, Martin Bakal z IBM zastanawiał 
się, jak norma IEC 62304 Oprogramowanie urządzeń medycznych - 
Procesy cyklu życia oprogramowania wpłynęła na pracę IBM w branży 
urządzeń medycznych. Bakal podkreśla znaczenie norm, stwierdzając:

„Dzięki zastosowaniu wytycznych najlepszych praktyk oraz 
automatyzacji procesów, firmy mają nową szansę poprawy 
swych podstawowych celów biznesowych, jednocześnie 
szybciej przechodząc przez aprobaty regulacyjne” (Bakal 2011).

Bakal użył „standardowego wykresu V” (rys. 10), aby pokazać cykle życia 
sprzętu i oprogramowania w przemyśle, przeglądając typowe etapy ana-
lizy, projektowania, wdrażania i badań.
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Rysunek 10. Typowe etapy Bakala zarówno dla zespołów oprogramowania,  
jak i sprzętu używane do analizy, projektowania, wdrażania i badań (Bakal 2011)

Ten konkretny schemat, podobnie jak model badawczy Blinda i Gaucha, 
został stworzony dla określonych kryteriów, ale jest otwarty na adapta-
cję w taki sposób, aby pomóc pokazać, jak normy mogą dostosowywać 
się do projektowania i budowania dowolnej innowacji. Połączenie obu 
wykresów tworzy Cykl Innowacji/Normalizacji, pokazany poniżej, który 
przedstawia relację między normami i procesem innowacyjnym, pokazu-
jąc, że normy mogą być raczej katalizatorem, niż inhibitorem innowacji.
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Walidacja innowacji

Budowanie/tworzenie
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∞ Interfejs
∞ Szczególne cechy produktu

∞ Nowe normy?

∞ Terminologia
∞ Pomiary

∞ Pomiary
∞ Projekt

Rysunek 11. Cykl Innowacji/Normalizacji (Hampson-Jones 2011)

Etap pomysłu rodzi się wyłącznie przez powstanie innowacyjnej idei. 
Kiedy pomysł jest ukształtowany, należy uszczegółowić wymagania 
i architekturę, aby inni mogli dzielić się szerszą wizją. Najpierw powinny 
być użyte normy terminologiczne w celu skutecznego przekazania wizji, 
a kiedy tylko są zapisane przybliżone szkice projektów, będą musiały być 
wykorzystane normy pomiarów, aby odegrać swą rolę na etapie projektu 
szczegółowego. W każdym projekcie błąd w pomiarach byłyby katastro-
falny, zwłaszcza przy dużych projektach takich jak mosty czy budynki 
użyteczności publicznej. Na tym etapie byłyby również istotne normy 
projektowania dla projektów inżynieryjnych.

Kiedy projekt osiągnie etap budowy lub fizycznego tworzenia, normy 
interfejsów są ważne z tego samego powodu, jaki mają one dla badań 
naukowych, ale – co ważniejsze – istotne będą też normy, które są spe-
cyficzne dla przemysłu.
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Normy można znaleźć w wielu konkretnych obszarach, takich jak inżynie-
ria lądowa, rolnictwo i żywność oraz technologie informacyjne. Odkry-
wanie, które normy będą szczególnie wpływać na konstrukcję i budowę 
projektu oraz decydowanie, które nie są adekwatne, może być tak samo 
ważne jak sama innowacja. Pomyłka w tym zakresie może spowolnić pro-
ces tworzenia, zmniejszyć ewentualny rynek dla innowacji lub sprawić, że 
projekt będzie całkowicie chybiony.

Jak widać na rysunku 10. badanie produktu wymaga przestrzegania odpo-
wiednich norm, aby zapewnić sukces, a stosowanie norm kompatybilno-
ści, aby zintegrować innowację z wcześniej istniejącą technologią sprawia, 
że produkt jest łatwiejszy w użyciu dla szerszego gremium. Gdy produkt 
jest już wylansowany, normy jakości mogą zapewnić, że istnieją stosow-
ne systemy w celu utrzymania jakości i ciągłości wytwarzanych produk-
tów. Normy te mogą zmniejszyć ryzyko awarii, które mogłyby stanowić 
zagrożenie dla użytkowników lub ograniczyć długofalowy sukces twojej 
innowacji.

W niektórych przypadkach innowacyjny projekt lub produkt może inspiro-
wać nową normę, ponieważ inni w przemyśle uświadamiają sobie zalety 
podążania za tym przykładem. Z tego względu, kiedy innowacja zostaje 
osadzona w przemyśle i zweryfikowana jako udana, może być napisana 
nowa norma. Mogłoby to z kolei być katalizatorem do inspirowania no-
wych pomysłów i koncepcji, powtórnie rozpoczynając proces innowacji. 

Sposób, w jaki norma jest napisana, ma wielki wpływ na wzajemne od-
działywanie między normą i innowacją. Niektóre normy mają charakter 
opisowy, a inne są funkcjonalne.

Norma funkcjonalna przedstawia wymagane działanie lub zamierzony cel 
bez zapisywania, jak to należy osiągnąć. Wymagania normatywne okre-
ślają sztywną specyfikację w celu uzyskania zgodności.

Normy funkcjonalne są często powiązane z innowacją, ponieważ wy-
znaczają cele dla wyniku procesu lub używania określonego produktu 
zamiast zapewniania rygorystycznych reguł dotyczących samego proce-
su lub produktu. Tym samym to do producenta należy decydowanie, jak 
osiągnąć cele w normie. Celem w normie funkcjonalnej mogłoby być, na 
przykład, osiągnięcie pewnego poziomu czystości w szpitalu lub jakości 
produktu, jaka jest uznawana przez dany rynek. 
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Jednakże normy opisowe mają również ważną rolę do odegrania w za-
kresie innowacji, ponieważ dostarczają one ramy dla innowacji. Przykła-
dem normy opisowej, która doprowadziła do ogromnej liczby innowacji, 
jest pamięć USB. W normie jest określona wielkość pamięci USB, ale to, co 
jest na drugim końcu, pozostawiono producentowi. Tutaj dla producen-
ta, aby wejść na rynek, rozstrzygająca jest kompatybilność, dlatego musi 
budować swoje innowacje zgodnie z normą pamięci USB.

Tablica 6. Zależność między innowacjami a normami opisowymi 
i funkcjonalnymi 

Opisowa Funkcjonalna

Możliwości •  Zapewnia platformę 
do pomiaru i zachę-
cania do innowacji 
poprzez dostarcza-
nie wagi, metod po-
miarowych, reduk-
cję różnorodności 
i kompatybilność

•  Umożliwia alterna-
tywne sposoby, aby 
osiągnąć ten sam 
rezultat

Wyzwania • Nieelastyczna

•  Nie ma miejsca na 
inny kontekst

•  Może dać 
niepewność

Ponieważ normy opisowe i funkcjonalne wpływają na innowacje w różny 
sposób, ważne jest, aby pamiętać o przyczynach opracowania normy 
przy pisaniu projektu normy, aby upewnić się, że jest przygotowywana 
w prawidłowy i najbardziej korzystny sposób. 
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Kontekst europejski 
Jednostki normalizacyjne na całym świecie analizują, jak włączyć się 
wraz z ich społecznościami innowacyjnymi w działalność innowacyjną. 
W Unii Europejskiej, w Komunikacie Horyzont 2020 39 wydanym przez 
Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowa-
cji normy zostały uznane jako kluczowe czynniki wspomagające techno-
logie. Uznawane jest również ich znaczenie dla współpracy międzynaro-
dowej i zaangażowana mniejszych firm (Technopolis 2012).

Niedawne studium przeprowadzone na zlecenie europejskich organizacji 
normalizacyjnych CEN i CENELEC pokazało, jak normalizacja przyczynia 
się do innowacji w projektach badawczych finansowanych z funduszy 
europejskich. Studium prowadzone przez konsultingową grupę badaw-
czą Technopolis dotyczyło analizy włączania normalizacji w różne pro-
jekty badawcze i korzyści wniesionych przez takie wykorzystanie norm.

Uznano ponadto sześć studiów przypadków jako „historie sukcesu” 
(zaawansowana produkcja, energia, środowisko, ICT, bezpieczeństwo 
i transport), w których normalizacja odegrała kluczową rolę w prze-
zwyciężaniu przeszkód napotykanych w europejskich projektach 
badawczych.

W ostatnim czasie europejskie organizacje normalizacyjne CEN 
i CENELEC nakreśliły, jak europejski system normalizacyjny jako całość 
odpowiada na konieczność wspierania innowacji poprzez normy. 
Pociągnęło to za sobą opracowanie „zintegrowanego podejścia” do norm 
i innowacji (czyli całościowe spojrzenie na to, jak normy współpracują 
z badaniami naukowymi i innowacjami) oraz utworzenie sieci krajowych 
punktów kontaktowych w zakresie norm i innowacji u członków 
krajowych CEN i CENELEC 40. 

39  Horizon 2020 jest jak dotąd największym programem UE w dziedzinie badań i innowacji 
z funduszem blisko 80 mld EUR dostępnym w ciągu 7 lat (od 2014 do 2020 r.).

40  http://www.cencenelec.eu/research 
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Kontekst krajowy

Krajowe jednostki normalizacyjne będą współpracować z swymi lokal-
nymi rządami, przemysłem i interesariuszami w celu zapewnienia norm 
do wsparcia innowacji. Jednym z przykładów jest Wielka Brytania, gdzie 
odnotowano wiele opinii o roli norm w gospodarce. W swoim raporcie 
z 2012 r. „Poruszyć niebo i ziemię: W pogoni za wzrostem gospodarczym”, 
były wicepremier Wielkiej Brytanii Lord Heseltine przedstawił 89 zaleceń 
dla rządu. Zalecenie nr 44 było następujące:

„Brytyjska Instytucja Normalizacyjna, Rada Strategii Techno-
logii i Rady Badawcze UK powinny współpracować w celu 
zapewnienia, że nowe normy są ustalone wcześniej w roz-
woju nowych technologii” (Heseltine 2012). 

Co więcej, w raporcie podkreślono znaczenie norm we wspieraniu 
innowacji: 

„Normy odgrywają istotną rolę w szybszym wprowadzaniu 
na rynek nowych pomysłów. Są bezcennymi składnikami, 
które znacząco wspierają rozpowszechnianie wszystkich 
powstających technologii. Są one formą wiedzy - określając 
rozwiązania dla nowych technologii, w miarę jak są opraco-
wywane” (Heseltine, 2012).

Raport ten jest najnowszym z szeregu raportów rządowych, w których 
rozpoznawano potencjał norm dla wsparcia innowacji, w tym Przeglądu 
Innowacji opublikowanego przez Departament Handlu i Przemysłu (DTI) 
w grudniu 2003 r. oraz kolejnego przeglądu opublikowanego przez orga-
nizację będącą następcą DTI - Departament Biznesu, Innowacji i Umie-
jętności (BIS) w grudniu 2010 r.

Normy odgrywają kluczową rolę w stymulowaniu innowacji i tworzeniu 
dobrobytu. Ich oparte na konsensie wykorzystanie we właściwym czasie 
zapewnia, że pionierska wiedza może być wprowadzona na rynek. Jak 
potwierdza zalecenie Lorda Heseltine, jest to wspomagane przez wcze-
sne stosowanie lub tworzenie norm, co przynosi korzyści brytyjskim 
firmom i gospodarce narodowej.
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Przeciwny punkt widzenia

Niektórzy uważają, że rola norm w zakresie innowacji ma swoje manka-
menty. Część krytyki skupia się na tym, kto jest w stanie zasiadać w ko-
mitetach, które opracowują normy? Czy jest to proces wystarczająco 
dostępny, aby zadziałał? Co do utrzymania zróżnicowanej bazy intere-
sariuszy Orviska, Nemec i Hudson stwierdzają, że są komplikacje, który-
mi może być trudno zarządzać w praktyce i które wywierają wpływ na 
kierunek prac:

„Istnieją jednak problemy, jak np. skuteczne reprezentowanie 
tak odmiennych grup jak konsumenci czy MŚP (Hudson & 
Orviska, 2011). Konsumenci wiejscy, na przykład, mają różne 
zainteresowania i nastawienie od tych z miast, młodzi od 
starych, lepiej wykształceni od gorzej wykształconych”.  
(Orviska, Nemec and Hudson 2013).

Wiele pracy wykonano na poziomie krajowym, regionalnym (europejskim) 
i międzynarodowym, aby zająć się tymi problemami i dokonano wielkich 
postępów, aby proces uczynić bardziej dostępnym. Krytycy zauważyli 
również, że prędkość, z jaką normy mogą być opracowane, może loko-
wać je za innowacjami, które mają być z założenia przez nie wspierane 
i sprawić, że będą przestarzałe w momencie ich publikacji. Jest to także 
obszar priorytetowy dla organizacji normalizacyjnych na wszystkich po-
ziomach. Orviska, Nemec i Hudson wskazują jednak na trudności w sku-
tecznym rozwiązywaniu tych dwóch zarzutów:

„Te dwa cele: „prędkość” i „zwiększenie zaangażowania 
interesariuszy” są nie tylko szerokie, ale również sprzeczne. 
Można wdrożyć pewne zmiany, które pomagają osiągnąć 
jeden cel bez negatywnego wpływu na inny. Zasadniczą 
kwestią jest jednak to, że w danych ramach zwiększenie 
liczby uczestników w opracowaniu normy niemal na pew-
no spowolni proces, szczególnie jeśli nowi uczestnicy mają 
zasadniczo różne preferencje w stosunku do już zastanych.” 
(Orviska, Nemec and Hudson 2013).
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Nie ma prostych odpowiedzi na doskonalenie procesu normalizacji i sys-
temu normalizacji, w którym jest osadzony. Siła normalizacji jest również 
jedną z jej największych słabości: norma jest tylko tak silna, jak komitetu, 
który ją napisał i jego członków. Biorąc to pod uwagę, nadal jest jednak 
oczywiste, co pokazano w studiach przypadku 41 odnoszących się do 
tego rozdziału, że normalizacja odgrywa ważną, a nawet kluczową rolę 
we wspieraniu i zabezpieczeniu innowacji na poziomie międzynarodo-
wym, krajowym, a nawet indywidualnym.

41  Studia przypadku są zawarte w Załączniku B: Normy wspierające innowacje, Przypadki.
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Punkty do dyskusji

Poniżej znajdziecie kilka propozycji do dalszej dyskusji lub nauki. Mogą 
one być omawiane podczas zajęć w grupach dyskusyjnych lub być wy-
korzystywane jako pomysły na dalsze studia.

 1.  Norma składa się z kilku elementów (na przykład tablice z to-
lerancjami lub wartościami, które mają być wprowadzone do 
wzorów matematycznych). Omów i zastanów się, jak te elementy 
mogą wpłynąć na innowację - zarówno w pozytywny, jak i nega-
tywny sposób.

 2.  Zawartość normy może być sformułowana w różny sposób.  
W jaki sposób należy ją sformułować, aby jak najlepiej stymulo-
wać innowacje? (Wskazówka: np. normy przedmiotowe i funkcjo-
nalne).

  –  Jaka jest zaleta formułowania treści jako wymagań eksploata-
cyjnych?

  –  Czy ma czasem sens mieć wymagania opisowe? Kiedy? 

 3.   Korzystając z Cyklu Innowacji/Norm na rysunku 10, sięgnij po 
swój własny pomysł na innowacyjny produkt. Mając ten pomysł, 
zastanów się, które normy mogą bezpośrednio lub pośrednio 
wpływać na opracowanie twojego produktu na następujących 
etapach produkcji: koncepcja produktu, projektowanie, budowa, 
badanie, uruchamianie i utrzymanie.
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Załącznik B – Normy wspierające innowacje, przypadki

Istnieje wiele praktycznych przykładów pokazujących, jak normalizacja 
pomogła procesowi innowacji. Poniżej znajdują się trzy przypadki, w któ-
rych normy i strategiczne opracowanie norm dowiodły, że są one katali-
zatorami sukcesu nowych technologii. 

Studium przypadku – Biometria

Biometria 

System biometryczny umożliwia automatyczne rozpoznawanie ludzi 
zarówno na podstawie ich cech biologicznych (np. odciski palców, geo-
metria twarzy, wzory tęczówki), jak również ich cech behawioralnych (np. 
w jaki sposób ktoś pisze swój podpis, a nie jak on wygląda).

Część normy wymiany danych biometrycznych ISO/IEC 19794-6 odno-
sząca się do tęczówki została zmieniona w 2011 r., aby zapewnić bardziej 
czytelne wyjaśnienie, jak tworzyć obrazy w wielu formatach, w tym w no-
wym, silnie skompresowanym formacie.

Największy na świecie projekt biometryczny

Niedawno znowelizowana norma pomogła zrealizować największy na 
świecie projekt biometryczny.

Od 2011 r. pomogła Urzędowi Unikalnej Identyfikacji Indii (UIDAI) w roz-
poczęciu procesu skanowania wzorów tęczówki, odcisków palców i zdjęć 
twarzy wszystkich 1.24 miliardów mieszkańców Indii w ramach systemu 
krajowego numeru identyfikacyjnego zwanego Aadhaar, który (zgodnie 
do UIDAI) ma „dać ubogim tożsamość”, dzięki czemu mogą oni do-
chodzić swoich korzyści prawnych i cieszyć się większym włączeniem 
społecznym.

Jak dotąd ponad 400 milionów obywateli Indii ma swoje wzory tęczów-
ki zapisane w formatach określonych przez normę. Codziennie kolejny 
milion dodaje się w ok. 36 000 stacjach rejestrowania w całym kraju, 
zarządzanych przez 83 agencje.
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Ograniczenie szerokości pasma 

W ramach systemu krajowego numeru identyfikacyjnego obrazy tęczów-
ki są wysyłane do uwierzytelniania do centralnej bazy danych z różnych 
miejsc (w tym odległych obszarów wiejskich) kanałami o bardzo ogra-
niczonym pasmie przenoszenia, co oznaczało konieczność przesyłania 
zdjęć cyfrowych w małych pakietach, a to wymagało znacznie więcej 
czasu na przetwarzanie.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Cambridge wykazały 
jednak, że przy odpowiedniej obróbce wstępnej obrazy tęczówki mogą 
być skompresowane do mniej niż 1% oryginalnego rozmiaru, pozostając 
użyteczne przy rozmiarze danych zaledwie 2000 bajtów.

Natychmiastowe uwierzytelnianie

W maju 2013 r. UIDAI potwierdził pomyślne wykorzystanie silnie skom-
presowanego formatu obrazu w dużych próbach polowych zgodnie 
ze znowelizowaną normą, co dawało imponujące 99,13% skutecznego 
uwierzytelniania on-line (w porównaniu do 99,30% dla nieskompresowa-
nych obrazów).

Miało to nieoczekiwaną dodatkową tę zaletę, że umożliwiło wiejskim 
sklepikarzom wykorzystanie swych kas gotówkowych jako zdalnej usługi 
ATM, która oferuje natychmiastowe uwierzytelnianie i przelew on-line 
zza lady na rachunek bankowy sklepikarza. Oznacza to, że mieszkańcy 
nie muszą już odbywać długich podróży do miasta, aby odwiedzić bank.
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Studium przypadku - produkcja biologiczna

Produkcja biologiczna

Biologia syntetyczna i terapie komórkowe/medycyna regeneracyjna 
zostały zidentyfikowane przez byłego brytyjskiego Ministra Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki, Davida Willettsa jako jedna z „Ośmiu Wielkich Techno-
logii”, którym Wielka Brytania powinna nadać priorytet i w którą rząd ma 
zainwestować ponad 600 milionów £. Część tej inwestycji wykorzystała 
specjalistyczną wiedzę brytyjskiej jednostki normalizacyjnej w celu opra-
cowania norm, które mogą tworzyć nowe, innowacyjne branże.

Biologia syntetyczna

Biologia syntetyczna odnosi się do projektowania i budowy biologicz-
nych części, urządzeń i systemów. Terapie komórkowe/medycyna rege-
neracyjna oznaczają wymianę lub regenerację ludzkich komórek, tkanek 
lub narządów w celu przywrócenia lub ustabilizowania ich normalnego 
funkcjonowania. Kluczowym wyzwaniem jest ustalenie, w jaki sposób 
normy mogą zachęcać do innowacji i postępu w obu przypadkach.

SynBiCite jest nowym Centrum Innowacji i Wiedzy bazującym na Im-
perial College w Londynie i finansowanym przez organizacje brytyjskie: 
Radę ds. Badań Inżynierii i Nauk Przyrodniczych, Badania Biotechnologii 
i Nauk Biologicznych oraz Innovate UK. Zostało utworzone, aby poprawić 
zdolność Wielkiej Brytanii do praktycznego wdrożenia powstającej dzie-
dziny biologii syntetycznej i zbudowania mostu pomiędzy środowiskiem 
akademickim a przemysłem.

Brytyjska jednostka normalizacyjna – BSI wraz z Innovate UK współ-
pracuje z SynBiCite w celu opracowania strategii w zakresie norm, które 
pomogą przyspieszyć rozwój technologiczny biologii syntetycznej 
i zwiększyć jej szanse na sukces, szukając wkładu interesariuszy Wielkiej 
Brytanii w celu osiągniecia konsensu co do właściwego rozwiązania dla 
normalizacji terapii komórkowej.

Centrum stanie się zasobem krajowym i zaangażuje naukowców z 17 
innych brytyjskich uniwersytetów i instytucji akademickich, a także 13 
partnerów przemysłowych, włącznie z zapleczem badawczym Microsoft, 
Shell i GlaxoSmithKline.
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Normy opracowane w tym zakresie mogą odegrać kluczową rolę 
zarówno w umożliwieniu partnerskiej współpracy różnym organizacjom, 
jak również zapewnić interoperacyjność między opracowanymi 
technologiami biologii syntetycznej.

Terapie komórkowe 
W ostatnich latach BSI współpracuje z brytyjską bazą badawczą, uczel-
niami, organami regulacyjnymi i innymi organizacjami sektora publicz-
nego i prywatnego w celu lepszego zrozumienia wyzwań napotyka-
nych przez zaangażowanych w terapiach komórkowych/medycynie 
regeneracyjnej. 

W odpowiedzi na potrzeby interesariuszy jednostka normalizacyjna do-
starczyła dokumenty zawierające wytyczne, kodeksy dobrych praktyk, 
a w końcu formalne normy. Do przykładów należy PAS 42 84:2012 Terapia 
komórkowa i medycyna regeneracyjna. Glosariusz, opracowana w celu 
zachęcenia do stosowania wspólnych terminów i definicji w ramach me-
dycyny regeneracyjnej.

Od 2013 r. BSI współpracuje z Cell Therapy Catapult, londyńskim cen-
trum doskonałości dla medycyny regeneracyjnej, które zostało założone 
przez InnovateUK w 2012 r. Zostało ono utworzone, aby być katalizato-
rem rozwoju, dostarczania i komercjalizacji terapii komórkowej
 

42 PAS – Public Available Specification (Publicznie Dostępna Specyfikacja).
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Studium przypadku - inteligentne miasta 

Inteligentne miasta

Inteligentne miasta przyszłości będą korzystać z technologii przechwy-
tywania danych i zarządzania komunikacją w celu dostarczania obywa-
telom wysokiej jakości usług. Inteligentne podejście do transportu, usług 
użyteczności publicznej i gospodarki odpadami może przekształcić 
efektywność działania i zrównoważony rozwój społeczności miejskich 
prowadząc do znacznego zmniejszenia kosztów świadczonych usług 
oraz emisji dwutlenku węgla.

W rzeczywistości jednak, cóż będzie tak różnego w inteligentnych mia-
stach przyszłości? Jak pionierskie będą technologie poprawy życia ludzi 
i jaką rolę będą odgrywały normy?

Drogi

Inteligentne systemy kontroli ruchu będą lepiej regulowały przepływ 
ruchu. Mniej zatorów i ostrzeżenia o korkach w czasie rzeczywistym po-
zwolą kierowcom na wybranie tras alternatywnych.

Pojazdy

Autobusy i samochody elektryczne napędzane wodorem (wspierane 
przez uliczne punkty ładowania). Samojeżdżące samochody będą w sta-
nie zlokalizować dostępne miejsca parkingowe..

Budowle

Zbudowane zgodnie z rygorystycznymi normami ochrony środowiska 
i bardzo energooszczędne. Zminimalizowana emisja dwutlenku węgla.

Światła uliczne

Dynamicznie sterowane światła miasta ograniczą zużycie energii. 

Domy

Klimatyzacja, ogrzewanie, oświetlenie, urządzenia domowe obsługiwane 
przez telefon komórkowy. Zielone liczniki umożliwiają śledzenie dzienne-
go zużycia energii. Odpady stałe usunięty przez sieć rur. 

Transport

Preferowane są „miękkie” opcje transportu, takie jak chodzenie pieszo 
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i jazda na rowerze. Lepiej zintegrowany, ultraefektywny i zrównoważony 
transport publiczny. Płatność przez smartfon.

Śmieci

Inteligentne kosze automatycznie powiadomią dostawców usług usuwa-
nia odpadów, gdy należy je opróżnić.

Woda

Znacznie bardziej efektywne zużycie wody. Szara woda (czyli odpady 
pochodzące z umywalek, pryszniców i kąpieli) są poddawane recyklingo-
wi w celu ponownego użycia. Łatwiejsze dla władz miejskich wykrywanie 
wycieków wody i optymalizacja nawadniania parków.

Elektryczność

Inteligentna sieć stosuje technologie informacyjne i komunikacyjne 
w celu zebrania informacji na temat zachowań konsumentów w celu 
poprawy wydajności, niezawodności i stabilności produkcji i dystrybucji 
energii elektrycznej.

Zakupy

Technologia NFC umożliwia zapłatę przez smartfon w sklepach, re-
stauracjach, kawiarniach, muzeach, galeriach, itp. Informacje o ofertach 
specjalnych ujawniane przez naciśnięcie na ekran telefonu przy sklepie, 
koło którego się przechodzi.

Zdrowie

Świadczenie usług związanych ze zdrowiem i informacji za pomocą 
technologii telekomunikacyjnych. Dane dotyczące pacjentów generowa-
ne przez czujniki bezprzewodowe w ich domu.

WiFi

Szerokopasmowy Internet dostępny w miejscach publicznych na terenie 
całego inteligentnego miasta. Wyświetlacze przekazują również informa-
cje o pogodzie, ruchu, transporcie, zdrowiu, turystyce, rozrywce itp.

Jaką rolę będą odgrywać normy?

Technologie inteligentnego miasta, bazujące na infrastrukturze cyfrowej 
i usługach cyfrowych, potencjalnie oferują lepszy i bardziej efektywny 
sposób monitorowania i zarządzania zasobami.
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Inteligentne podejście do transportu, usług użyteczności publicznej i go-
spodarki odpadami może przekształcić efektywności działania i zrów-
noważony rozwój społeczności miejskich, znacznie zmniejszając koszty 
i emisję dwutlenku węgla. Inteligentne miasta przyszłości będą również 
bardziej atrakcyjne dla obywateli oraz przedsiębiorstw i pomogą napę-
dzać wzrost gospodarczy i dobrobyt.

Inteligentne miasta są jednak możliwe tylko, jeśli technologie mogą 
funkcjonować w harmonii (czyli „współdziałać”), a dane mogą skutecz-
nie przepływać pomiędzy infrastrukturą, systemami i usługami. Musi być 
możliwe nie tylko zbieranie danych, ale także zapewnienie, że można je 
dzielić z innymi. To tu normy mogą mieć ogromny wkład.

Złożoność inteligentnego miasta będzie również wymagać wytycznych, 
wskaźników i specyfikacji technicznych w celu wspierania współpra-
cy między władzami miejskimi, sektorem prywatnym i obywatelami. 
Normy mogą przyspieszyć wdrażanie rozwiązań Inteligentnego Miasta 
przy jednoczesnym zapewnieniu obywateli, że ryzyko związane z bez-
pieczeństwem informacji, ochrony danych i prywatności jest właściwie 
zarządzane.





Załącznik krajowy

System normalizacji 
w Polsce

www.pkn.pl
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System normalizacji w Polsce reguluje Ustawa z dnia 12 września 2002 r. 
o normalizacji (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1483) obowiązująca od 1 stycznia 
2003 r. Ustawa jest wspomagana przez rozporządzenia wykonawcze 
Rady Ministrów dotyczące m. in. zasad współpracy z organami admin-
istracji rządowej, działalności normalizacyjnej związanej z obronnością 
i bezpieczeństwem kraju, zasad wyboru do Rady Normalizacyjnej czy 
sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

Za organizację systemu normalizacji w Polsce odpowiada Polski Komitet 
Normalizacyjny (PKN). PKN nie jest organem administracji rządowej 
(zgodnie z zasadami normalizacji europejskiej jednostka normalizacyjna 
powinna być niezależna od jakiejkolwiek grupy interesów, w tym admin-
istracji rządowej). Jest podmiotem prawa publicznego (działa z mocy 
ustawy), a jego działalność jest finansowana z budżetu państwa. Oznacza 
to m.in., że wszystkie dochody PKN są dochodami budżetu państwa.

Status taki nie jest jednak optymalny, ponieważ dla wielu obywateli 
państwowy status jednostki kojarzy się z państwowym (urzędowym) sys-
temem normalizacji. Lepszym rozwiązaniem (stosowanym w znakomitej 
większości krajów europejskich) byłby status nienastawionego na osiąga-
nie zysku stowarzyszenia osób prawnych i instytucji (włącznie z adminis-
tracją państwową), w którym wszystkie zainteresowane strony podejmują 
decyzje dotyczące normalizacji.

Działalność PKN wspiera Rada Normalizacyjna złożona z przedstawicieli 
wszystkich zainteresowanych środowisk: administracji rządowej, 
pracodawców, organizacji gospodarczych, zawodowych, technicznych 
i naukowych, konsumentów oraz wyższych uczelni i instytutów 
naukowo-badawczych. Członkowie Rady (do 5 przedstawicieli z każdej 
grupy) są wybierani na czteroletnią kadencję. Rada ma charakter 
opiniodawczo-doradczy.

PKN jest jedyną organizacją w Polsce uznaną przez władze krajowe 
(w drodze ustawowej) jako tzw. krajowa jednostka normalizacyjna. 
Uznanie takie jest potwierdzeniem prawa do organizowania i prow-
adzenia działalności normalizacyjnej na poziomie całego kraju zgodnie 
z zasadami normalizacji dobrowolnej oraz reprezentowania interesów 
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normalizacji krajowej poza granicami Polski. Status krajowej jednostki 
normalizacyjnej daje PKN prawo do ubiegania się o członkostwo w eu-
ropejskich i międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych.

Od chwili uzyskania pełnego członkostwa europejskich organizacji nor-
malizacyjnych, co nastąpiło to 1 stycznia 2004 r., a więc na pięć miesięcy 
przed akcesją Polski do UE (w okresie przedakcesyjnym od 1991 r. PKN 
był afiliantem CEN i CENELEC) PKN uczestniczy w procesach tworzenia 
Norm Europejskich na równych prawach z innymi członkami UE i EFTA. 
Niezależnie od współpracy z europejskimi organizacjami normalizacy-
jnymi PKN współpracuje z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną 
ISO (od 1947 r. – członek założyciel) i Międzynarodową Komisją Elektro-
techniczną IEC (od 1923 r.). 

Podstawowym produktem normalizacyjnym jest norma krajowa - Pol-
ska Norma (PN). Istnieją także inne krajowe produkty normalizacyjne 
(Raporty Techniczne, Specyfikacje Techniczne itp.) oznaczane symbolem 
PKN. Wszystkie produkty są zatwierdzane i rozpowszechniane przez 
PKN na zasadach wyłączności. Od 1994 r. PKN nie jest odpowiedzialny 
za treść merytoryczną Polskich Norm, a jedynie za organizowanie prac 
normalizacyjnych na terenie Polski oraz współpracy z międzynarodowy-
mi i europejskimi organizacjami normalizacyjnymi, nadzór nad przestrze-
ganiem przyjętych zasad, a także publikowanie i dystrybucję norm oraz 
innych produktów normalizacyjnych. Za tworzenie Polskich Norm są od-
powiedzialne Organy Techniczne PKN (Komitety Techniczne, Podkomite-
ty Techniczne, Komitety Zadaniowe, Rady Sektorowe) - ciała złożone 
z przedstawicieli podmiotów gospodarczych, administracji rządowej, 
instytucji, stowarzyszeń, jednostek badawczych, organizacji zawodowych 
i konsumenckich zainteresowanych udziałem w normalizacji. System 
Organów Technicznych ma strukturę sektorową. Aktualnie wyróżnionych 
jest 17 sektorów: elektronika, budownictwo i konstrukcje budowlane, 
chemia, elektryka, elektrotechnika, górnictwo, hutnictwo, produk-
ty powszechnego użytku, logistyka, transport i opakowania, maszyny 
i inżynieria, nanotechnologia i innowacje, obronność i bezpieczeństwo 
powszechne, zagadnienia podstawowe i systemy zarządzania, żywność, 
rolnictwo i leśnictwo, techniki informacyjne i komunikacja, usługi, zdrow-
ie, środowisko i medycyna.
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Rady Sektorowe (RS) są to ciała kolegialne powoływane do określenia 
organizacji prac normalizacyjnych w danym Sektorze Wydziału Prac Nor-
malizacyjnych PKN. Komitety Techniczne (KT) są działającymi przy PKN 
kolegialnymi ciałami, powoływanymi do prowadzenia prac normalizacy-
jnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych. Podkomitety 
Techniczne (PK) są ciałami kolegialnymi, powoływanymi przez Prezesa 
PKN na wniosek Przewodniczącego KT do samodzielnego prowadzenia 
prac normalizacyjnych w wydzielonej części zakresu tematycznego KT. 
Komitety Zadaniowe (KZ) są działającymi przy PKN ciałami kolegialnymi, 
powoływanymi przez Prezesa PKN na wniosek właściwej Rady Sek-
torowej do wykonania określonego zadania normalizacyjnego. Organy 
Techniczne mogą powoływać Grupy Zadaniowe i Grupy Projektowe do 
wykonywania określonych zadań.

Rysunek 12. Struktura sektora

Organy Techniczne (OT) nie są organami PKN – są autonomiczne 
w zakresie podejmowania tematyki i realizacji przyjętych tematów. 
Działalność OT wynika z podstawowej zasady normalizacji dobrowolnej 
– normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych środ-
ków. PKN nie ma wpływu na treść norm i nie jest urzędem tworzącym 
przepisy techniczne, nadzoruje jedynie zgodność procesów opracowy-
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wania norm z przepisami wewnętrznymi PKN. Zatwierdzenie projektu 
przez PKN jest formalnym stwierdzeniem tej zgodności i nadaniem pro-
jektowi statusu normy krajowej

Do 31 grudnia 1993 r. stosowanie PN było obowiązkowe i pełniły one rolę 
przepisów. Nieprzestrzeganie postanowień PN było naruszeniem prawa. 
Od 1 stycznia 1994 r. stosowanie PN jest dobrowolne, przy czym do 31 
grudnia 2002 r. istniała możliwość, nakładania przez właściwych minis-
trów i w pewnych przypadkach obowiązku stosowania PN. Od 1 stycznia 
2003 r. stosowanie PN jest już całkowicie dobrowolne. Należy tutaj 
podkreślić, że Polska Norma nie jest informacja publiczną niezależnie od 
statusu jednostki normalizacyjnej.

Od chwili podpisania układu akcesyjnego z UE Polski Komitet 
Normalizacyjny zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem do PN 
Norm Europejskich, które są ważnym elementem harmonizującym 
Jednolity Rynek Europejski. Harmonizacja polskiego systemu norm 
technicznych była w procesie akcesyjnym jednym z najważniejszych 
warunków do spełnienia. Normy Europejskie nie są powszechnie 
dostępne (nie można kupić Normy Europejskiej), są natomiast osiągalne 
w implementacjach krajowych. W każdym kraju członkowskim UE i EFTA 
teksty norm krajowych wprowadzających Normy Europejskie są takie 
same (Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską ma oznaczenie 
PN-EN). W obszarach nie objętych normalizacją europejską PKN 
wprowadza normy identyczne z normami międzynarodowymi. Te normy 
mają odpowiednio oznaczenie PN-ISO i PN-IEC. 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o normalizacji Polskie Normy są chronione 
prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe 
do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). 
Wydawanie i rozpowszechnianie Polskich Norm na dowolnym nośniku 
(papierowym lub elektronicznym) wymaga uzyskania zgody PKN. PN 
i inne produkty normalizacyjne posiadają oznakowanie w postaci hol-
ogramu lub znaku wodnego. Publikowanie dokumentów nieposiadają-
cych oznakowania PKN jest niezgodne z aktualnym stanem prawnym, 
a informacje zawarte w takich dokumentach mogą być niekompletne 
lub nieaktualne. Naruszenie praw PKN jest przestępstwem i podlega 
postępowaniu karnemu w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Polski Komitet Normalizacyjny jako 
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członek międzynarodowych organizacji normalizacyjnych ISO i IEC oraz 
europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC, które są 
organizacjami prywatnymi, jest zobowiązany do ochrony praw autorskich 
do norm opracowywanych w tych organizacjach. Normy Międzynaro-
dowe i Europejskie są wprowadzone do zbioru Polskich Norm i podlegają 
podwójnej ochronie jako Polskie Normy oraz Normy Międzynarodowe 
czy Europejskie. 

Rysunek 13. Znak zgodności z Polską Normą

Polski Komitet Normalizacyjny prowadzi system dobrowolnej certyfikacji 
na Znak Zgodności z Polską Normą, mając na uwadze:
•  pomoc konsumentom w zagwarantowaniu im praw do jakości i  

bezpieczeństwa nabywanych wyrobów i usług; 
•  pomoc producentom w zdobyciu zaufania klientów i umocnieniu mar-

ketingowej przewagi konkurencyjnej na rynku;
•  promowanie wyrobów o jakości wyznaczonej poziomem wymagań 

Polskich Norm;
•  promowanie aktualnego i sprawdzonego poziomu techniki i uznanych 

reguł technicznych, opisanych w normach;
•  zalecanie stosowania normy w całości – Znak PN jest umieszczany na 

wyrobie, który spełnia wszystkie wymagania danej Polskiej Normy;
•  informowanie konsumenta o jakości wyrobu wykonanego w najwyższej 

klasie i gatunku – Znak PN przyznawany jest jedynie, o ile norma prze-
widuje takie podziały, wyrobom wytworzonym w najwyższej klasie 
i gatunku.

Znak PN jest dobrowolnym Znakiem Zgodności z Polską Normą i jest 
przyznawany przez niezależną, obiektywną stronę trzecią - Polski 
Komitet Normalizacyjny, po potwierdzeniu, że wyrób spełnia wszystkie 
wymagania przewidziane w normie. Wraz ze Znakiem PN otrzymuje się 
certyfikat PN, który potwierdza zgodność wyrobów lub usługi z wyma-
ganiami Polskiej Normy.
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Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

www.pkn.pl

Ważniejsze dane kontaktowe

Kancelaria

tel.: 22 556 75 98

e-mail: kancelaria@pkn.pl

Obsługa klienta

Informacja ogólna:

tel.: 22 556 77 77 

e-mail: wsmsekr@pkn.pl

Sklep:

https://sklep.pkn.pl

Szkolenia

tel.: 22 556 77 66 

e-mail: szkolenia@pkn.pl
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W każdym świadomym momencie swojego życia jesteś otoczony przez 
normy. Nawet podczas snu jesteś w kontakcie z ogromną liczbą norm 
dotyczących wielkości łóżka, pościeli, lamp, czujników dymu, zasłon itp. 
W rzeczywistości normy wpływają na codzienne życie każdego obywate-
la, ponieważ istnieją w wielu dziedzinach (takich jak budownictwo, żywn-
ość, zabawki, budowle, maszyny, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, 
usługi itp.) i dotyczą wielu aspektów (np. bezpieczeństwa, zarządzania, 
badań, kompatybilności itp.).

Ze względu na znaczenie norm jest niezbędne, aby każdy z nas miał jakąś 
wiedzę na temat norm i normalizacji. Niektórzy potrzebują tylko ogól-
nego wglądu w charakter norm, podczas gdy inni potrzebują dogłębnej 
wiedzy na temat dynamiki normalizacji i norm, wpływu norm na rynek, 
wdrażania norm w działalności gospodarczej lub osiągnięcia maksy-
malnej korzyści z norm. Znaczenie norm nakłada na ciebie obowiązek 
określenia swego udziału w normalizacji. Jaka wiedza jest odpowiednia 
dla ciebie?

Niniejszy podręcznik prowadzi cię przez świat zbudowany na normach. 
Zostaniesz wprowadzony w tematy takie jak: co to jest norma, jakie są 
korzyści, kto robi normę, jak mam czytać normę, co to jest oznakowanie 
CE, w jaki sposób normy odnoszą się do przepisów i czy normy mogą 
wspierać innowacyjność?

Jako dodatek do tego podręcznika, na stronie www.ds.dk/education 
można znaleźć materiały pomocnicze takie jak prezentacja PowerPoint 
i pytania wielokrotnego wyboru.


