
  

Normalizacja Normalizacja 
dobrowolna i dobrowolna i 

bezpieczeństwobezpieczeństwo



  

TezyTezy 

1. Jednym z warunków przystąpienia do 
UE było wprowadzenie systemu 
bezpieczeństwa produktów zgodnego 
z modelem stosowanym w krajach UE. 
Wymagało to m. in. zmiany systemu 
normalizacji

2. Wprowadzony system jest bardziej 
restrykcyjny od obligatoryjnego, 
chociaż korzysta z normalizacji 
dobrowolnej

3. Nie jest możliwe wprowadzenie 
obowiązku stosowania norm przez 
dokonanie zmiany tylko w ustawie o 
normalizacji



  

NORMY
• Dokumenty techniczne

• opracowywane przez      
                         
zainteresowane strony 
w ramach jednostki 
normalizacyjnej 

• mające status zaleceń

• mają na celu                    
 samo-regulację rynku

PRZEPISY
• Dokumenty prawne

• ustanawiane przez          
     organa legislacyjne 
państwa (UE)

• prawnie wiążące         
dla obywateli

• regulują politykę 
krajową (UE)

W gospodarce W gospodarce 

rynkowejrynkowej 



  

  Słaba skuteczność 
(sprawy trans-jurysdykcyjne lub trans-graniczne        
oraz potrzeba spójnego podejścia);

  Złożone środowisko globalne 
(potrzebna większa elastyczność i harmonizacja);

  Długi czas  na opracowanie lub zmianę  
(potrzeba odpowiedzi na gwałtowny rozwój nauki i 
techniki); 

  Niezamierzone koszty lub rezultaty;

  Skuteczność ograniczona przez władze 
regulacyjne (i nie można włączyć systemu jakości, 
kompetencji, infrastruktry);

  Zmieniające się oczekiwania obywateli            
(i zaufania do rządu oraz naciski, aby minimalizować 
nadmiar regulacji).

  Nie wystarcza, gdy konsekwencje niestosowania 
są poważne;

  Niejednolite pole gry – „wolni strzelcy”;

  Koszt systemów oceny zgodności;

  Własna korzyść 
(przy  regulacji lub przeregulowaniu, lub zniechęca 
do konkurencji czy innowacji);

  Czas na opracowanie zgodne z konsensem;

  Proces często zdominowany przez przemysł;

  Potencjalna utrata przejrzystości;

  Normy lub kodeksy postępowania nie spełniające 
oczekiwań mogą spowolnić lub uniemożliwiać 
powstawanie pożądanych ustaw.

OgraniczeniaOgraniczenia  
którym którym 
podlegająpodlegają
przepisyprzepisy

OgraniczeniaOgraniczenia            
którym podlegaktórym podlega
samo-regulacjasamo-regulacja

NORMALIZACJA                SAMO-REGULACJA



  

     W systemie obligatoryjnym 
wymagania bezpieczeństwa są 
podane w normie. Norma jest 
aktem prawnym (de facto 
przepisem technicznym).

    W systemie dobrowolnym 
wymagania bezpieczeństwa 
znajdują się w aktach prawnych. 
Norma nie jest przepisem 
prawnym, lecz dokumentem 
technicznym.

System dobrowolny i System dobrowolny i 
obligatoryjnyobligatoryjny 



  

System dobrowolny i System dobrowolny i 
obligatoryjnyobligatoryjny 
     W systemie dobrowolnym w 

normie jest podany JEDEN ze 
sposobów spełnienia 
wymagań bezpieczeństwa.

     
     W systemie obligatoryjnym 

w normie jest podany 
JEDYNY sposób spełnienia 
wymagań bezpieczeństwa



  

System dobrowolny i System dobrowolny i 
obligatoryjnyobligatoryjny 

     System dobrowolny 
nie hamuje postępu 
technicznego i sprzyja 
rozwojowi konkurencji



  

System dobrowolny i System dobrowolny i 
obligatoryjnyobligatoryjny 

     System dobrowolny jest 
bardziej restrykcyjny od 
systemu obligatoryjnego. 
Spełnienie wymagań 
bezpieczeństwa nie 
zwalnia od 
odpowiedzialności.



  

Nowe PodejścieNowe Podejście
 Dyrektywa NP = przepis techniczny wspólny 

dla całego EOG zawierający zasadnicze 
wymagania (bezpieczeństwa).

 Realizacja wymagań zasadniczych:
 bezpośrednio,
 przez zastosowanie dobrowolnych norm 

zharmonizowanych.

 Użycie norm zharmonizowanych daje 
domniemanie zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi dyrektywy.

 Jednostka notyfikowana dokonuje oceny 
zgodności z wymaganiami zasadniczymi 
dyrektywy.

 Jeżeli producent zastosował normy 
zharmonizowane, jednostka notyfikowana 
może dokonać oceny zgodności na 
podstawie norm.



  

Nowe Podejście Nowe Podejście 
oznaczenie CEoznaczenie CE

Oznakowania CE dokonuje 
producent, który w ten sposób 
deklaruje zgodność z wymaganiami 
zasadniczymi dyrektywy.

Oznaczenie CE jest paszportem 
wyrobu dla nadzoru rynku.

Oznaczenie CE nie jest:
znakiem zgodności z normami 

zharmonizowanymi,
znakiem certyfikacyjnym bezpieczeństwa 

(nie dokonuje tego jednostka notyfikowana, 
nawet jeśli uczestniczy w procesie oceny 
zgodności, gdy wymaga tego dyrektywa),

znakiem konsumenckim.



  

Dobrowolne stosowanie Dobrowolne stosowanie 
Polskich NormPolskich Norm 

• W Polsce do 31 grudnia 1993 roku 
obowiązywał system normalizacji 
obligatoryjnej

• W okresie od 1994 do 31 grudnia 2002 
roku obowiązywał system normalizacji 
dobrowolnej,
z możliwością nakładania obowiązku 
stosowania norm przez właściwych 
Ministrów.

• Od 1 stycznia 2003 roku stosowanie 
norm
w Polsce jest całkowicie dobrowolne



  

Kto tworzy normy?Kto tworzy normy? 

• Normy tworzą zainteresowani na własne 
potrzeby
i z własnych środków 

• Zainteresowani (podmioty gospodarcze 
i inne instytucje) delegują swoich 
przedstawicieli, nazywanych ekspertami, do 
pracy
w tzw. Komitetach Technicznych (KT)

• Komitety Techniczne (KT) są powoływane 
przez organizacje normalizacyjne 
międzynarodowe, europejskie i krajowe

• Udział (członkostwo) w pracach KT jest 
możliwy za pośrednictwem organizacji 
normalizacyjnej

• Treść norm jest ustalana zgodnie z zasadą 
konsensu

• Konieczność stowarzyszania się MSE



  

Udział w tworzeniu PNUdział w tworzeniu PN

IEC, ISO,
CEN, CENELEC
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Opiniowanie projektów Opiniowanie projektów 
normnorm
• Każdy obywatel RP może zgłosić uwagi do 

projektu Polskiej Normy, w tym do projektu 
normy, która
w przyszłości będzie identyczna z Normą 
Europejską (70% w elektryce!)

• Członkowie KT są w uprzywilejowanej 
sytuacji, ponieważ otrzymują projekty 
wszystkich norm

• Pozostali mogą zapoznać się z treścią norm 
tylko
za pośrednictwem czytelni PKN i PIN (nie 
dotyczy projektów Norm Międzynarodowych)

• O ankiecie projektu informujemy na 
www.pkn.pl
i w miesięczniku „Wiadomości PKN - 
Normalizacja”



  

Jak zostać członkiem KT?Jak zostać członkiem KT?

• Każde przedsiębiorstwo, 
stowarzyszenie, uczelnia 
zarejestrowana w Polsce ma 
prawo uczestniczyć w pracach 
KT.

• W pracach KT uczestniczą 
przedstawiciele 
zainteresowanych instytucji, 
reprezentujący nie siebie lecz 
firmę



  

Jak MSP mogą uczestniczyć w Jak MSP mogą uczestniczyć w 
KT? KT? 

   Doświadczenie Niemiec i Francji 
wskazuje, że najskuteczniejszą 
formą ochrony interesów MSP 
jest dobrowolne ich 
stowarzyszanie się



  

Jak czytać normy? Jak czytać normy? 

   Normy są pisane trudnym 
językiem. 

   Poszukujemy autorów 
komentarzy do norm 
wyjaśniających w sposób 
przystępny postanowienia norm.

    Członkowie „§ 34” mogą być 
autorami komentarzy. 



  

Ceny normCeny norm

• W normach jest udostępniony 
opis aktualnego, sprawdzonego 
poziomu wiedzy w danej 
dziedzinie.

• Na ustalenie tego poziomu i jego 
sprawdzenie poniesiono znaczne 
koszty m. in. badań naukowych. 
Poniesiono także koszty 
opracowywania normy. 

• Nabywca normy za niewielką 
opłatą otrzymuje dostęp do 
nowoczesnej technologii



  

Nowelizacja nowego podejściaNowelizacja nowego podejścia

Część wspólna dla Dyrektyw*

Definicje, wymagania ogólne 
itp..

Dyrektywa maszynowa

Dyrektywa niskonapięciowa

Dyrektywa kompatybilności

………

* Będzie miała formę Rozporządzenia



  

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


