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Temat - Normy i normalizacja – podstawowe pojęcia. 

Norma – uprawomocnione postanowienie, zatwierdzony, obowiązujący porządek. 

Norma jest narzędziem ułatwiającym: 

 wytwarzanie dóbr; 

 świadczenie usług; 

 zarządzanie; 

 współdziałanie systemów. 

Normalizacja  jest  dziedziną,  która  posługuje  się  wypracowanymi  w  ponad  100-letniej  

praktyce  zasadami,  metodami,  terminologią  i  organizacją.  Wspólne  reguły  działania  

uczestników  normalizacji  są  zebrane  w  dokumentach  międzynarodowych,  Te  

międzynarodowe  reguły  są  również  stosowane  w  Polsce  i mają odzwierciedlenie w 

ustawie o normalizacji oraz w procedurach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). 

Według  międzynarodowej  definicji,  podanej  w  PN-EN  45020:2009,  normalizacja  jest  to  

działalność  mająca  na  celu  uzyskanie  optymalnego,  w danych okolicznościach, stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych do 

powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących problemów istniejących lub 

możliwych do wystąpienia. Działalność ta polega w szczególności na opracowywaniu, 

publikowaniu i wdrażaniu norm [Norma, 2009].Ważnymi korzyściami wynikającymi z 

normalizacji są poprawa przydatności wyrobów, procesów i usług do celów, którym mają 

one służyć, zapobieganie powstawaniu barier w handlu oraz ułatwienie współpracy 

technicznej. 

NORMALIZACJA- upraszczanie, porządkowanie i ujednolicanie, 

Cele normalizacji : 

 funkcjonalność, tj. zdolność wyrobu, procesu lub usługi do spełniania określonych 

zadań w danych warunkach 

 kompatybilność, tj. dostosowanie wyrobów, procesów lub usług do łącznego 

korzystania z nich w określonych warunkach, tak aby spełniały odpowiednie 

wymagania bez powodowania nieakceptowanych oddziaływań wzajemnych; 

 zamienność, tj. możliwość zastąpienia jednego wyrobu, procesu lub usługi przez inny, 

tak aby były spełnione te same wymagania; 

 regulowanie  różnorodności,  tj.  dobór  optymalnej  liczby  rozmiarów  lub typów 

wyrobów, procesów lub usług, tak aby zaspokajały podstawowe potrzeby; 

 bezpieczeństwo, tj. brak nieakceptowanego ryzyka szkód (wyrobów, procesów i usług 

w odniesieniu do osób i dóbr materialnych); 



 ochrona środowiska,  tj.  zabezpieczenie  środowiska  przed  powstawaniem 

nieakceptowanych szkód, spowodowanych oddziaływaniem i eksploatacją wyrobów, 

procesów i usług; 

 ochrona wyrobu, tj. zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków klimatycznych 

lub innych niekorzystnych warunków w czasie eksploatacji, transportu lub 

przechowywania [Norma, 2009]. 

Normalizacja ułatwia realizację zadań wynikających z potrzeb społecznych i gospodarczych 

poprzez tworzenie wzorcowych rozwiązań w zakresie: 

 bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia, 

 likwidowania barier w handlu, 

 utrwalania osiągnięć techniki, 

 upowszechniania postępu technicznego 

 zwiększenia efektywności w gospodarce, 

 stworzenia  podstawy  do  rozstrzygania  sporów  między  dostawcą a odbiorcą 

Normalizacja odbywa się na różnych szczeblach. Według PN-EN 45020 szczebel  normalizacji  

jest  to  geograficzny,  polityczny  lub  ekonomiczny  zasięg normalizacji, a poszczególne 

szczeble definiuje się następująco:  

a)  normalizacja  międzynarodowa   –   normalizacja,   w   której   mogą uczestniczyć 

odpowiednie jednostki organizacyjne wszystkich krajów; 

b)  normalizacja regionalna – normalizacja, w której mogą uczestniczyć odpowiednie 

jednostki organizacyjne z krajów tylko jednego geograficznego, politycznego lub 

ekonomicznego regionu świata; 

c)   normalizacja  krajowa  –  normalizacja,  która  jest  prowadzona  na  szczeblu danego 

kraju. 

https://brainly.pl/zadanie/4639357  przykłady normalizacji które możesz spotkać w 

codziennym życiu 

https://slideplayer.pl/slide/402584/ prezentacja ,,Normy europejskie dotyczące produktów 

dezynfekcyjnych” 

 

Temat - Organizacje normalizacyjne. 

Logo Nazwa organizacji Opis działalności 

I II III 

 
normalizacja międzynarodowa 

https://brainly.pl/zadanie/4639357
https://slideplayer.pl/slide/402584/


 

International 

Organization for 

Standardization (ISO) 

Organisation 

Internationale de 

Normalisation (ISO) 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, 

powołana w 1947 r., działająca we wszystkich 

dziedzinach poza elektrotechniką i 

telekomunikacją. Jest stowarzyszeniem 

prywatnym z siedzibą w Genewie. 

I II III 

 

International 

Electrotechnical 

Commission (IEC) 

Commission 

Électrotechnique 

Internationale (CEI) 

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, 

powołana w 1906 r. Jest stowarzyszeniem 

prywatnym z siedzibą w Genewie. 

 

International 

Telecommunication 

Union (ITU) 

Union Internationale 

 des  

Télécommunications 

(UIT) 

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. 

Jest tzw. organizacją normalizującą, tj. taką, dla 

której normalizacja jest tylko jednym z sektorów 

działalności. 

 
normalizacja europejska 

 

European Committee 

 for  

Standardization (CEN) 

Comité Européen de 

Normalisation (CEN) 

Europejski Komitet Normalizacyjny, działający od 

1961 r., a powołany ofi cjalnie w 1974 r. CEN jest 

wielosektorową organizacją działającą we 

wszystkich dziedzinach oprócz elektrotechniki i 

telekomunikacji. Jest stowarzyszeniem 

prywatnym z siedzibą w Brukseli. 

 

European Committee 

for Electrotechnical 

Standardization 

(CENELEC) 

Comité Européen de 

Normalisation 

Electrotechnique  

(CENELEC) 

Europejski Komitet Normalizacyjny 

Elektrotechniki, powołany w 1973 r. Jest 

stowarzyszeniem prywatnym z siedzibą w 

Brukseli. 

 

European 

Telecommunications 

Standards Institute  

(ETSI) 

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych, 

utworzony w 1988 r. Jest stowarzyszeniem 

prywatnym z siedzibą w Sophia-Antipolis we 

Francji. 



 
normalizacja krajowa 

 

Polski Komitet 

Normalizacyjny (PKN) 

Polski Komitet Normalizacyjny, utworzony w 1924 

r. Jest krajową jednostką normalizacyjną z 

siedzibą w Warszawie. 

 

Głównymi organizacjami, z którymi współpracuje PKN, są: 

- na poziomie międzynarodowym 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) ( 

Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) ( 

- na poziomie europejskim 

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)  

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki  

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) 

 

Temat - Budowa i numeracja norm. 

 

W obszarach nieobjętych normalizacją europejską PKN wprowadza normy identyczne z 

normami międzynarodowymi. 

Oznaczenia norm: 

PN-N – Polska Norma o zasięgu krajowym; litera N oznacza następującą dziedzinę 

normalizacji: nauka, oświata, kultura, dokumentacja, poligrafia; 

PN-ISO – Polska Norma wprowadzająca normę międzynarodową; 

PN-EN – Polska Norma wprowadzająca normę europejską; 

PN-EN ISO – Polska Norma wprowadzająca normę międzynarodową, uznaną przez CEN za 

normę europejską lub opracowaną jednocześnie przez ISO i CEN. 

Normy wydawane przez ISO – są dobrowolne, nie ma przymusu prawnego ich stosowania.  

Normy wydawane przez ISO mają na początku oznaczenie –„ISO”.  

Normy wydawane przez IEC mają oznaczenie „IEC”. 

Normy wydawane przez Europejskie Organizacje Normalizacyjne—„EN” (Europejska Norma).  



Oznakowanie CE symbolizuje zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami UE 

nałożonymi na PRODUCENTA. Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie oznacza, że wyrób 

jest zgodny z wymaganiami wszystkich mających do niego zastosowanie przepisami 

prawnymi łącznie z wymaganiami dotyczącymi PROCEDUR OCENY ZGODNOŚCI. 

 

 

Zasady numeracji PN 

Od 2013 roku PKN wprowadził nowe zasady numeracji Polskich Norm (PN). 

 Numer referencyjny zawiera dodatkowo miesiąc publikacji normy, np. PN-EN 12345:2013-

03, w którym „03” oznacza miesiąc (marzec) publikacji normy. 

    Wszystkie wersje językowe PN mają ten sam numer referencyjny – niezależnie od różnych 

dat publikacji wersji językowych PN. Numer referencyjny kolejnej wersji językowej normy 

(np. polskiej) jest nadawany na podstawie numeru referencyjnego pierwszej wersji 

językowej, np. jeżeli numer referencyjny normy w wersji angielskiej jest PN-EN 12345:2009, 

to numer referencyjny polskiej wersji językowej normy jest ten sam (PN-EN 12345:2009), 

niezależnie od daty publikacji polskiej wersji językowej normy. Ta sama zasada dotyczy 

francuskiej i niemieckiej wersji językowej normy. 

    W powołaniach na PN lub odesłaniach do PN nie dodaje się żadnych zapisów określających 

wersję językową PN. 

    W ogłoszeniu o publikacji Polskich Norm oraz w sklepie internetowym określa się wersję 

językową PN w formie opisowej, po numerze referencyjnym dokumentu, np. PN-EN 

12345:2013-03 Wersja angielska. 

    W bazach danych PKN i innych wykazach opracowywanych przez PKN (np. Wykaz PN do 

zatwierdzenia) wersje językowe PN są oznaczane symbolami literowymi: 

 

    E – angielska wersja językowa, 

 



    P – polska wersja językowa, 

 

    F – francuska wersja językowa, 

 

    D – niemiecka wersja językowa. 

UWAGA: Litera po numerze referencyjnym normy NIE JEST elementem składowym jej 

numeru referencyjnego i oznacza wersję językową normy stosowaną dla ułatwienia, np. PN-

EN 12345:2013-03P, w którym „P” oznacza polską wersję językową. 

 


