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PREZENTACJA: 

Tytuł:  

Normalizacja i jej związek z bezpieczeństwem 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

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. Niestety, często normy są mylone z 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. 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 tzw. 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.  

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 obszarze bezpieczeństwa przemysłowego w Unii Europejskiej mamy do czynienia z sytuacją 

powoływania się na normy w przepisach prawa (rozporządzeniach, dyrektywach). Przepisy prawa określają 

wymagania bezpieczeństwa (prawne), natomiast normy określają sposoby realizacji tych wymagań. 

W dyrektywach Nowego Podejścia (do takich należy Dyrektywa Maszynowa) mamy do czynienia  

z powołaniem pośrednim. Tekst dyrektyw odsyła do oddzielnie opublikowanej listy norm - tzw. norm 

zharmonizowanych z dyrektywą. Stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne, ale dzięki zasadzie 

domniemania zgodności (wyrób wyprodukowany zgodnie z normami zharmonizowanymi spełnia wymagania 

zasadnicze bezpieczeństwa zawarte w postanowieniach dyrektywy) ułatwia producentom wprowadzanie 

wyrobów na rynek. 
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WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: 

Politechnika Warszawska: 1970  - mgr inż. elektronik, 1983 - dr nauk techn. 

Studia podyplomowe: 

Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie: 1998 - 1999 - Integracja europejska: gospodarka polska a 

jednolity rynek UE. 

Inne znaczące studia/kursy: 

The Institute of Public-Private Partnership in Washington D.C.: 1994 - Kurs: Private Sector Contracting for 

Public Services. 

Danish School for Public Administration, Kopenhaga: 1998 - Szkolenie UE dla urzędników krajów 

kandydujących do Unii.  

Netherlands Institute of International Relations „Clingendael”: 2003 - Szkolenia: How to operate in Brussels. 

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”: 2003 - 2005 - Kursy w zakresie zarządzania.  

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

1970 – 1993 - Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki, Instytut technologii Elektronowej / Instytut 

Mikroelektroniki i Optoelektroniki -  pracownik naukowy; 

1993 – 1994 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej - dyrektor Departamentu Techniki Medycznej; 

1994 – 2012 - Polski Komitet Normalizacyjny - dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej / Wydziału 

Relacji Zewnętrznych; 

2012 - …. - Polski Komitet Normalizacyjny - doradca Prezesa PKN 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

 Współautor i redaktor naukowy dwóch książek: „Zarys klinicznych zastosowań laserów” (Warszawa 

1995) oraz „Swobodny przepływ i bezpieczeństwo towarów przemysłowych” (Łódź 1998). 

 Autor/współautor ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych oraz 

referatów na konferencjach w kraju i za granicą z zakresu techniki laserowej oraz normalizacji i dziedzin 

pokrewnych. 

 Wieloletni członek i rzeczoznawca SEP, członek-założyciel Polskiego Komitetu Optoelektroniki.  

 Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pierwszej kadencji. 
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 Koordynacja działań PKN w zakresie współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej (w tym udział 

w przygotowaniach do uzyskania członkostwa PKN w europejskich organizacjach normalizacyjnych 

CEN i CENELEC oraz akcesji Polski do Unii Europejskiej – koordynacja prac PKN, współpraca z 

organami rządowymi i Komisją Europejską, udział w negocjacjach akcesyjnych dotyczących 

swobodnego przepływu towarów). 

 W latach 1994 – 2012 sekretarz Komitetu Krajowego Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC 

oraz krajowej jednostki normalizacyjnej Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. W 2011 r. 

odznaczony honorową odznaką IEC za wkład w rozwój organizacji. 

 W latach 2004 – 2012 członek organów zarządzających  i doradczych europejskich organizacji 

normalizacyjnych CEN i CENELEC (w tym rady Administracyjnej oraz Rady Technicznej CEN).  

 Doradca i ekspert Banku Światowego i Komisji Europejskiej (ekspert TAIEX) – seminaria i opracowania 

systemowe dla krajów kandydujących do UE oraz objętych Polityką Partnerstwa Wschodniego.  

 Członek honorowy i przewodniczący Rady Programowej Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz 

współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB. 

 Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w działalność normalizacyjną i projakościową.  

 Laureat Polskiej Indywidualnej Honorowej Nagrody Jakości w 2006 r. 

 


