
 

1 
 

dr inż. Zygmunt Niechoda 

Polski Komitet Normalizacyjny,  

 

Normalizacja i jej związek z bezpieczeństwem przemysłowym. 

Normalizacja, będąca dobrowolną i metodyczną działalnością porządkującą otaczającą nas 

rzeczywistość, jest obok prawodawstwa technicznego i oceny zgodności ważnym elementem 

infrastruktury jakości i bezpieczeństwa. Jej wynikiem są normy techniczne. Norma jest 

uzgodnionym opisem sprawdzonego stanu wiedzy technicznej, procesów zarządzania lub 

zachowań zgodnych z dobrą praktyką w danej dziedzinie, na aktualnym poziomie światowym 

(regionalnym, krajowym), chronionym prawem autorskim (nie jest informacją publiczną). Można 

więc powiedzieć, że jest użytecznym narzędziem ułatwiającym wytwarzanie dóbr, świadczenie 

usług, zarządzanie, współdziałanie systemów itp. Narzędzie to przygotowują zainteresowani, 

przede wszystkim dla siebie, ale też i dla innych w ramach tzw. komitetów  technicznych. To oni 

decydują, co chcą osiągnąć, a podstawą uzgodnienia jest uzyskanie konsensu. Tylko komitet 

techniczny odpowiada za teść normy, jej aktualność i interpretację postanowień. Jednostka 

(organizacja) normalizacyjna nie tworzy norm. Ona organizuje i nadzoruje proces normalizacji, 

zatwierdza, publikuje, rozpowszechnia i wycofuje normy i dokumenty pokrewne. Główne cechy 

normy to: charakter nieobowiązujący, czyli dobrowolność stosowania, uzgodnienie treści normy 

przez zainteresowanych lub też stwierdzenie, że nie występuje sprzeciw w odniesieniu do treści 

(konsens), powszechne stosowanie, powszechna dostępność, akceptacja przez uznaną jednostkę 

(normalizacyjną) oraz brak ingerencji ze strony organów władzy w treść normy w trybie 

administracyjnym. Dobrowolny charakter norm technicznych został wyraźnie podkreślony w 

postanowieniach ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)                           

Nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej. Art. 2 

Rozporządzenia definiuje normę jako specyfikację techniczną przyjętą przez uznaną jednostkę 

normalizacyjną do wielokrotnego lub ciągłego stosowania, zgodność z którą nie jest obowiązkowa. 

Niestety, często normy są mylone z obligatoryjnymi przepisami technicznymi. Tymczasem są 

one zasadniczo różne. Przepisy techniczne są tworzone przez organa władzy (legislatorów) w celu 

stworzenia ram prawnych służących do realizacji polityki publicznej, m. in. w obszarze 

bezpieczeństwa, zdrowia itp. Mogą mieć formę ustaw czy rozporządzeń. Z tego względu stanowią 

obowiązek prawny dla obywateli. Normy z zasady służą zapewnieniu rozwiązań technicznych 

służących spełnieniu wymagań rynku i są tworzone przez zainteresowanych uczestników rynku w 

ramach komitetów technicznych powoływanych przez uznane organizacje zwane jednostkami 

normalizacyjnymi. Stanowią więc pewnego rodzaju zalecenia do dobrowolnego stosowania. Nie są 

czymś gorszym od przepisów. Często je wspomagają, ponieważ opisują sposoby zapewnienia 

technicznej realizacji minimalnych wymagań zawartych w przepisach prawa. Wyżej wspomniany 

Art. 2 rozporządzenia wprowadza pojęcie tzw. normy zharmonizowanej: „norma zharmonizowana” 

oznacza normę europejską przyjętą na podstawie złożonego przez Komisję wniosku do celów 
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zastosowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii. 

W praktyce legislacyjnej często mamy do czynienia z powoływaniem się na normy w 

przepisach prawa. Takie powoływanie się może mieć charakter bezpośredni (odesłanie do 

konkretnej normy w przepisie) lub pośredni (odesłanie do odrębnej listy norm). Powołanie 

bezpośrednie może mieć z kolei charakter wyłączny (przepis nakazuje stosowanie tylko określonej 

normy) lub pośredni (przepis zaleca stosowanie konkretnej normy, ale dopuszcza inne rozwiązania 

spełniające kontekst prawny). W gospodarce rynkowej w zasadzie odchodzi się od powołania 

wyłącznego, ponieważ obowiązek prawny stosowania konkretnych norm hamuje postęp techniczny 

i innowacyjność, ogranicza swobodę działania producentów. Przełomową techniką legislacyjną w 

UE okazało się wprowadzenie w 1985 r. tzw. Nowego Podejścia do harmonizacji technicznej i 

norm. Nowe Podejście wprowadza ścisły rozdział między legislacją a normalizacją. Harmonizacja 

prawa jest ograniczona tylko do wymagań zasadniczych (zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko) 

niezbędnych do zapewnienia swobodnego przepływu towarów w UE zawartych w tekście 

dyrektywy lub rozporządzenia unijnego. Sposoby realizacji technicznej tych wymagań zawarte są w 

normach zharmonizowanych z odpowiednimi dyrektywami czy rozporządzeniami. Dyrektywa lub 

rozporządzenie odsyła do listy norm opublikowanej oddzielnie w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej na mocy decyzji Komitetu Stałego Dyrektywy 98/34/WE. Normy te są opracowane w 

ramach europejskich organizacji normalizacyjnych (CEN, CENELEC, ETSI) na podstawie mandatu 

Komisji Europejskiej. Wprowadzona została zasada domniemania zgodności, zgodnie z którą 

przyjmuje się, że wyroby zgodne z normami zharmonizowanymi spełniają zasadnicze wymagania. 

Certyfikacja odbywa się jednak na zgodność z wymaganiami dyrektywy – nie norm, stąd 

wymagania zasadnicze powinny być wystarczająco precyzyjne, aby tą zgodność można było 

potwierdzić. Dzięki takiej technice legislacyjnej zmiana norm wynikająca np. z postępu 

technicznego nie wpływa na treść aktu prawnego, który jest dzięki temu niezależny od czasu. Co 

więcej dyrektywy Nowego Podejścia dotyczą dużych rodzin wyrobów (np. maszyny, zabawki) lub 

ryzyka horyzontalnego (np. kompatybilność elektromagnetyczna) 

W obszarze bezpieczeństwa przemysłowego w Unii Europejskiej mamy do czynienia 

zarówno z sytuacją powoływania się na normy w przepisach prawa (rozporządzeniach, 

dyrektywach), jak i z zastosowaniem norm wspomagających realizację rozwiązań technicznych. 

Podstawowym aktem prawnym jest Dyrektywa Maszynowa, ale zastosowanie mają także inne 

dyrektywy Nowego Podejścia, takie jak LVD, EMC, ATEX, PE itp. Ich stosowanie pozwala 

producentowi na umieszczenie maszyny na rynku europejskim. Art. 2 Dyrektywy 2006/42 / WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn zawiera zapis: "norma 

zharmonizowana" oznacza niewiążącą specyfikację techniczną przyjętą przez jednostkę 

normalizacyjną, to znaczy Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet 

Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych 

(ETSI), na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję zgodnie z procedurami ustanowionymi 

w Dyrektywie 98/34 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 



 

3 
 

ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz 

zasady dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Art. 7 Dyrektywy w p. 2 stanowi, że: 

„maszyny wyprodukowane zgodnie z normą zharmonizowaną, do której odesłania zostały 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, uznaje się za zgodne z zasadniczymi 

wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa objętymi taką normą zharmonizowaną”. 

Użytkownicy maszyn zobowiązani są do stosowania dyrektywy ramowej BHP (89/391/EWG) 

oraz dyrektywy szczegółowej „BHP użytkowania maszyn”(89/655/EWG + zmiany 95/63/EC i 

2001/45/EC). Tutaj też z pomocą przychodzą Normy Europejskie o charakterze wspomagającym. 

Mogą je stosować zarówno sami użytkownicy maszyn, jak i producenci sprzętu i wyposażenia 

związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Szczególną rolę w 

zapewnieniu bezpieczeństwa w firmie przemysłowej odgrywa norma ISO 45001: 2016 Systemy 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania. Należy ona do rodziny norm 

zarządzania takich jak ISO 9001, ISO 14001… Uwzględnia wymagania starszych norm OHSAS 

18001, norm krajowych i wytyczne ILO-OSH. Choć nie dotyczy bezpieczeństwa produktów, 

zagrożeń środowiska, uszkodzeń mienia i nie podaje szczegółowych kryteriów realizacji bhp, 

stanowi ważne narzędzie w utrzymaniu bezpieczeństwa przemysłowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


